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 .1הקדמה

לפניך חומר מקצועי שעליו מבוססת בחינת הציד ,אשר עמידה בה מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון
ציד.
החומר המוגש לך כולל נושאים מגוונים אשר הבנתם חשובה והכרחית לכל מי שעתיד לעסוק בציד
בישראל.
רשות הטבע והגנים אמונה על הגנת חיית הבר ולצורך מילוי משימתה זו היא אוכפת את החוקים
והתקנות שחוקקו לשם כך .השמירה על הטבע חשובה לחיים כיום ולמען הדורות הבאים .החובה
המוטלת על כולנו לשמור על הטבע חלה ביתר שאת על ציבור הציידים ,המחויב לנקוט בזהירות יתרה
על מנת להימנע מפגיעה בטבע הישראלי .פגיעה בחיות בר שלא לפי החוק והתקנות עשויה לסכן את
המערכת האקולוגית ,שבמדינה קטנה כשלנו ,היא עדינה עד מאוד.
מצופה ממך ,כמי שמבקש לעסוק בציד ,לשמור ולכבד את הטבע ,לנהוג על פי חוק ולהישמע לאוכפים
אותו.

בברכה,
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רוני מלכא

שאול גולדשטיין

מנהל חטיבת פיקוח ואכיפה

מנכ”ל רשות הטבע והגנים הלאומיים
והממונה על חוק הגנת חיית הבר

 2.2מבואות
 2.1על אודות רשות הטבע והגנים
2.1.1

רשות הטבע והגנים
.ארשות הטבע והגנים היא הרשות הממשלתית האמונה מטעם החוק הישראלי על שמירת ערכי
הטבע והמורשת במדינה .הרשות ממונה על ניהול שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,וכן על אכיפת
חוקי שמירת הטבע בשטחים הפתוחים .למעשה ,הרשות מהווה גוף ציבורי המחזיק בנאמנות,
בשם הציבור ,חלק מנכסי הכלל – שמורות טבע וגנים לאומיים .נכסים אלו אינם שייכים רק לדור
הנוכחי ,והרשות מחויבת אליהם כאל פיקדון שעליו יש להגן לטווח ארוך ,גם בעבור הדורות
הבאים.
.ברשות הטבע והגנים הוקמה כשני תאגידים (הם אוחדו בשנת  ,)1998על פי חוק שאושר בכנסת
בשנת  ,1963לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה – -חוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר .מטרות הרשות מתחלקות למחויבויות לשמירה על
הטבע ועל אתרי המורשת ,לטיפוחם לרווחת הציבור ,ולחינוך הציבור ברוח מטרות אלו.
.גגם חיות הבר מהוות חלק מנכסי הכלל .על כן החוק להגנת חיית הבר קובע מגבלות שנועדו
להגן על חיות הבר ,ובד בבד קובע כיצד ניתן לצוד חיות בר ,לסחור ולהחזיק בהן בדרך מקיימת
שתבטיח את שרידותם לדורות הבאים.

 2.1.2חזון רשות הטבע והגנים
.אלהיות גוף לאומי ,ערכי ומקצועי המוביל לשמירת הטבע ,הנוף והמורשת.
.בלהיות גוף מחנך לאהבת הארץ ,לערכיה ולמורשתה למען תושבי ישראל והעולם ,היום ובדורות
הבאים.
.גלהיות גורם מרכזי בעיצוב מדיניות הממשלה ,הפועל למימושה במציאות משתנה בתחום הטבע,
הנוף והמורשת.
.דלהיות מוקד ידע המשלב איכות אנושית גבוהה וסמכות מדעית ,מייעץ בנושאי טבע ,נוף ומורשת,
ומעריך את מצב הטבע במדינת ישראל.
.הלהיות גוף המשרת את הציבור בכל תחומי העשייה הארגונית.

 2.1.3ייעוד הרשות
.איישום החוקים והמדיניות לשמירת הטבע ,הנוף ,המורשת וקרקעות המדינה ,וקידומם בתחומים
אזרחיים וביטחוניים בתיאום עם משרדי הממשלה בשגרה ובחירום.
.בתיאום וקישור בין מערכות המדינה למערכות בינלאומיות בתחום הטבע ,הנוף והמורשת.

 2.1.4מטרות הרשות
.אשמירה על המגוון הביולוגי ,על המערכות האקולוגיות ועל נופי הארץ בגנים ,בשמורות הטבע
ובשטחים הפתוחים.
.בשמירה על אתרי המורשת בגנים ובשמורות הטבע וטיפוחם למען קהל המבקרים.
.גהסברה וחינוך לשמירה על ערכי טבע ,נוף ומורשת לשם הגברת מודעות הציבור לנושאים אלו.
.דפיקוח ואכיפה על מקרקעי הרשות ועל ערכי הטבע והמורשת ,לפי חוק.
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 2.2על אודות מבחני רישיון ציד והיתרי צידה
 2.2.1רקע
.אהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") היא תאגיד שהוקם מכוח חוק גנים
לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח.1998-
.בהרשות (בין תפקידיה) ,מופקדת על הגנת חיית הבר מכוח החוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו-
 .1955מכוח חוק זה הרשות מוסמכת לתת רישיונות ציד והיתרי צידה.
.גהחוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו 1955-מסדיר את הציד בישראל .החוק מתיר ציד לבעלי רישיון
ציד ולבעלי היתר .החוק והתקנות להגנת חיות הבר ,התשל"ו( 1976-להלן" :התקנות") שהותקנו
מכוחו מפורטים ביותר באשר לציד בעזרת רישיונות ציד .מצוינים בהם רשימת המינים שהם
ציד ,רשימת המינים המזיקים ,עונת הציד ,מכסת הציד היומית ,שיטות ואמצעי הציד המותרים
והאסורים ,שעות הציד ועניינים אחרים.
.דתיקון חקיקה בשם "תקנות להגנת חיית הבר (תיקון) ,התשע"ז "2017-קובע כי יחיד יהיה רשאי
לקבל רישיון ציד או היתר צידה אם יעמוד בתנאים המפורטים בתקנות .אחד התנאים הוא עמידה
בהצלחה במבחן בכתב של הרשות.
.הלהלן פרטים על המבחנים.

 2.2.2מבחן לקבלת רישיון ציד  /היתר צידה
בין מבחן לרישוי ציד למבחן להיתר צידה ייתכנו שינויים במינונים של השאלות ,אך לא בנושאיהן.
.אמטרת המבחן
■לבחון את בקיאותו של המבקש בידע הדרוש לבעל רישיון ציד או היתר צידה.
■להיות תנאי ממיין (נוסף על תנאים אחרים) לזכאותו של המבקש לקבל רישיון ציד או היתר
צידה.
.בסוג המבחן:
■מבחן מסוג רב-ברירה ("מבחן אמריקאי"):
■הנבחן נשאל שאלות ובוחר את התשובה הנכונה ביותר מארבע תשובות.
.גנושאי המבחן
■ממשק ציד
■חוקים ותקנות בנושא ציד ברישיון
■תקנות קבלת רישיון ציד
■נשק ותחמושת
■בטיחות וכללי התנהגות
■אתיקה בציד וצער בעלי חיים
■זיהוי בעלי חיים וזיהוי בעלי חיים מותרים ואסורים בציד
■ממשק למיגור נזקים של חיות בר לחקלאות ,היתרים ומפעלים ראויים
.דמספר השאלות
■ 50שאלות
.המשך המבחן
■עד  120דקות
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.וציון עובר
■80
.זתנאי מעבר
■ציון מינימום 80
■אף לא טעות אחת בכל שאלות זיהוי בעלי חיים מותרים או אסורים בציד
.חטוהר המבחן
■יש להפקיד טלפונים או לכבותם
אסור להעתיק
אסור להפריע לנבחנים אחרים
■אסור להכניס ציוד אישי לחדר המבחן חוץ מבקבוק מים .כל חפץ אחר לרבות תיקים,
כלי כתיבה וניירת מכל סוג יושארו מחוץ לחדר המבחן.

ראה דוגמה לשאלות מבחן בנספח יא' בסוף המקראה
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3.3ממשק ציד – רקע תיאורטי
.3.1

ממשק הציד

 .3.1.1מהו ממשק חיות הבר וכיצד הוא פועל להבטחת המשך ענף הציד?
.אממשק חיות בר הוא פעולות המתבצעות במטרה להבטחת קיומן של אוכלוסיות חיות הבר ובכלל
זה גם של חיות הציד ,בתגובה להשפעת האדם על הטבע.

 .3.1.2מדוע צריך ממשק?
.אהצורך בממשק חיית הבר מתעורר בשל הגידול המהיר של אוכלוסיית האדם ,הגוזלת ממשאבי
הטבע של כדור הארץ .הפגיעה נעשית בכל התחומים .ציד הוא רק אחד מהם.
.בהצורך בממשק חיית הבר גדל עם הזמן ,מכמה סיבות:
■חלים שינויים בשטחים הפתוחים בעולם ,ובעיקר מצטמצמים שטחים פתוחים ושטחי מים
פתוחים ,המהווים בתי גידול של בעלי חיים.
■אמצעי התחבורה המתקדמים וההתפתחות הטכנולוגית מאפשרים לאדם להגיע כמעט לכל
מקום על פני כדור הארץ .היום הדרכים הרבות שנסללו ושפע כלי הרכב המיועדים לנסיעה
לא על כביש (כמו טרקטורונים) מאפשרים גישה לשטחים שהיו בעבר חופשיים מאדם .במצב
זה נגרמת הפרעה הולכת וגדלה בבתי גידול שקודם היו מוגנים מפגיעת האדם ,ונפגעות
אוכלוסיות שבעבר לא היו חשופות לפגיעה.
■יש יתר מודעות בציבור ודרישה להגנה על חיית הבר ולהקטנת הנזקים והפגיעות בטבע .ככל
שרמת החיים עולה ,כך גדלה מודעות הציבור והעניין שהוא מגלה בציד ובהגנת חיית הבר .אם
כן ,חברה מודרנית חייבת לעסוק בבעיה ולספק לה פתרונות הולמים.
.גיש קשר ברור בין עוצמת הממשק הנדרשת לבין צפיפות האוכלוסייה בשטח .שומרי הטבע מנסים
לנהל את אוכלוסיות בעלי החיים כך שצפיפות האוכלוסייה תתאים לכמות המשאבים בסביבה.
צפיפות זו מוגדרת “כושר הנשיאה האקולוגי של השטח” ,וכדי להבין את המושג עלינו להבין
ממה מורכב בית הגידול של חיות הבר.
בעבר הלא רחוק היו לא מעט מקרים של ציד בלתי מוגבל ,והוא הביא להכחדת מינים של בעלי
חיים או לדלדול רב של אוכלוסיותיהם .לדוגמה ,בשנת  1741גילו אירופים לראשונה את תחש-סטלר
(קרוב משפחה של תחש החי בים סוף) בצפון האוקיינוס השקט .יונק ענק ועדין זה הגיע לאורך 8
מטר ולמשקל  6טון .בגלל בשרו הטעים 30 ,שנה לאחר גילויו הוא הוכחד מן העולם בציד לא מוגבל.
גם ציד התאו (בופלו) האמריקאי במאה ה 19-וציד הלווייתן הכחול במאה ה 20-הם דוגמאות לציד
לא מוגבל שהביא מינים מסוימים לסף הכחדה ,עד שהתחילו תוכניות ממשק להצלתם .בימינו
קיימים בעולם עוד מינים רבים של בעלי חיים העלולים להגיע לסף הכחדה אם יימשך ציד בלי
תוכניות ממשק.

.3.2

בית הגידול של חיות הבר

 .3.2.1בית הגידול הוא הסביבה המספקת את כל מה שחיות הבר צריכות למחיה:
.אמזון – בעלי החיים נחלקים לאוכלי עשב (הרביוורים) ,טורפים (קרניוורים) ואוכלי כול (אומניוורים).
בעל החיים מוצא את מזונו בבית הגידול שלו ,וברירת המזון בבית הגידול האופטימלית היא זו
המכסה על הצרכים התזונתיים של בעל החיים.
.במחסה – בעלי החיים זקוקים להגנה בפעילויות החיים שלהם כמו אכילה ,שינה ,חיזור ,ריבוי
וגידול צאצאים .את המחסה הם מוצאים בתצורות שהטבע מספק :כרי עשב ,שיחים ,עצים,
סלעים ,נקיקים ,מערות וכדומה.
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.גמים – קיום כל בעלי החיים ,ולמעשה כל קיום החיים ,מותנה במים .חלק מבעלי החיים מסתפק
במים המצויים במזון ,למשל בצמחים ,וחלק אחר נזקק למים חופשיים המצויים בטבע.
.דשטח – בעלי החיים זקוקים למרחב לקיומם .יש בעלי חיים שאורח חייהם מאפשר להם להתחלק
בשטח עם בני מינם ,ואילו אחרים רוכשים טריטוריות ודוחקים את בני מינם מחוץ להן.

 .3.2.2תחרות על משאבי בית הגידול
.אכשמרכיבי בית הגידול (מזון ,מחסה ,מים ושטח) מצויים בשפע ,הם תורמים להצלחת הישרדותם
של בעלי החיים .כשאחד המרכיבים חסר הוא מגביל את יכולת הריבוי והתפוצה של חיות הבר,
ואז הוא נחשב גורם מגביל.
.בדלדול משאבים מביא לתחרות .התחרות יכולה להיות תוך-מינית – של פרטים מאותו המין
המתחרים על אותם משאבים עם בני מינם ,או בין-מינית – של פרטים ממינים שונים המנצלים
אותם משאבים.

 .3.2.3כושר נשיאה של שטח
.אכושר נשיאה של שטח מוגדר כמספר הפרטים ממין מסוים המנצלים את המשאבים ,בדיוק על
פי כושר ההתחדשות הטבעית שלהם .לדוגמה ,גודל אוכלוסיית טורף היא בכושר הנשיאה של
השטח ,כאשר מספר הנטרפים זהה לכמות הפרטים הנוספים לשטח בתהליכים טבעיים.
.בבצפיפות הטבעית ,מקורות מזון לא ידללו מצריכה עודפת .כאשר צפיפות האוכלוסייה עולה
על כושר הנשיאה של השטח עולה קצב התמותה ,והאוכלוסייה מצטמצמת .אולם ,גם צפיפות
נמוכה מסף מסוים מעמידה את האוכלוסייה בסכנה ,כי במצב זה גדל הסיכון שכל מאורע בלתי
צפוי או פורענות (למשל שינוי קיצוני במזג האוויר) יגרמו להשמדת אוכלוסיית אותו המין במקום
הנתון.
.גבמידת הצורך ,אפשר להפעיל ממשק כדי לשנות את גודל האוכלוסיות ,לצמצמן או להגדילן.
ניתן להגדיל את כושר הנשיאה של שטח באופן מלאכותי באמצעות טיפול בגורם המגביל .למשל:
■אם הגורם המגביל הוא מזון ,ניתן להוסיף מזון באופן מלאכותי.
■אם הגורם המגביל הוא שטח ,ניתן לפעול בדרכים אלו :להעביר חלק מבעלי החיים למקום
אחר ,דומה בתנאיו למקומם המקורי; “לפתוח חורש” באמצעות שריפות מבוקרות; להגדיל
מגוון צומח חד-שנתי ,וכך לספק יותר מזון לאוכלי העשב; לשמור על גודל אוכלוסייה יציב
באמצעות דילול.

 .3.2.4דילול אוכלוסייה
.אאישור לדלל אוכלוסיות נעשה אחרי שנבחן הצורך לבצע זאת ,רצוי באמצעות מחקר .תפקיד
המחקר הוא לבחון שינויים בגודל אוכלוסיות בעלי החיים ,למדוד את קצב הגידול הטבעי שלהן,
לברר מהם גורמי הרבייה והתמותה שלהן וללמוד מהו כושר הנשיאה של השטח שבו הן חיות .עם
נתונים אלה ובעזרת מודל אפשר להעריך בכמה צריך לדלל את מספר בעלי החיים.
.בההנחה היא שגורמי התמותה הטבעית באוכלוסיות הבר הם תלויי צפיפות בחלקם ,ולכן דילול
מוקדם של אוכלוסייה יפצה על האובדן באחוזי שרידה גבוהים יותר של הנותרים.
.גאם האוכלוסייה רחוקה מכושר הנשיאה של השטח ,התמותה אינה מושפעת מצפיפות
האוכלוסייה ,והרג חלק ממנה יכול להזיק מאוד לאוכלוסייה .משום כך באוכלוסיות קרובות
לכושר הנשיאה של השטח ניתן להעריך כמה בעלי חיים אפשר לדלל ,בלי לחרוג מהתחום שבו
האוכלוסייה גדלה ,והילודה תפצה על האובדן .בהתאם לכך ניתן לקבוע כמה ציד נחוץ כדי
שיישמר שיווי המשקל ולפי זה נקבעים כמה רישיונות ציד יחולקו לציידים.
.דמובן שהחישובים הללו אינם פשוטים מאחר שיש להביא בחשבון שמדובר בתהליכים טבעיים,
שהשונות בהם גדולה למדיי .כך ,למשל ,חורף בשנה אחת אינו דומה לחורף בשנה אחרת ,וגם
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כמות המזון משתנה משנה לשנה .זאת ועוד :כל חברה טבעית נתונה בתהליך הדרגתי של שינוי.
חברת הצומח ,ובעקבותיה גם חברת החי ,משתנות בהדרגה ,וכך הדינמיקה של המינים השונים
בכל שטח תלויה בזו של מינים אחרים.
לעיתים יש אירועים חריגים כמו שריפות או שיטפונות ,והם משנים את בית הגידול באופן פתאומי.
אירוע חריג עלול להחזיר את בית הגידול למצב הראשוני שבו היה בתחילת התהליך .תהליכים כאלו
גורמים להיעלמותם של מינים ולהופעתם של אחרים ,או לשינוי הכמויות היחסיות של מינים.

 .3.2.5מודלים לחיזוי תהליכים בשטח גידול
.אלמטרת החוקרים היא לבנות מודל שיחזה את כל התהליכים הצפויים בשטח נתון .על סמך מצבו
הצפוי החוקרים אמורים לדעת מהו מספר הפרטים האופטימלי שמותר לצוד באותו שטח כדי
שגודל האוכלוסייה יישאר ברמה שתבטיח שרידה.
.בכשעוסקים בממשק באמצעות ציד יש לבחון מספר נושאים:
■המאגר הגנטי – מאגר זה ,שבעלי החיים נושאים איתם ,הוא המשפיע על תכונות המין והוא
המאפשר את התאמתו לסביבה שבה הוא חי .תכונותיו של כל יצור הן תערובת של תכונות
ההורים שלו ,שהועברו אליו במנגנון התורשה .מדור לדור השתנו תנאי הסביבה ושרדו רק
הפרטים שירשו מהוריהם תכונות שאפשרו להם להתאים את עצמם לתנאי הסביבה החדשים,
והם העמידו צאצאים .תהליך זה נקרא ברירה טבעית .ככל שבאוכלוסייה של מין יש מגוון
גדול יותר של תכונות שונות מבחינה גנטית ,כך גדל הסיכוי שהאוכלוסייה תשרוד בתנאים
משתנים או קיצוניים.
כדי להבין את התופעה נביא דוגמה תיאורטית :נניח שהסביבה הולכת ומתחממת .אם נולדו שני
צאצאים ,אחד מסוגל לשאת חום ואחד לא מסוגל ,בעל היכולת לשאת חום ישרוד ,ואילו אחיו ימות
או יהיה פורה פחות .כשהצאצא ששרד יוליד ולדות ,הם יירשו את העמידות בחום והמין ישרוד
בתקופה החמה .אולם אם בחלק מהצאצאים נשארה חבויה גם עמידות בקור ,הם יתפסו את מקומם
של האחרים כשהסביבה תתקרר שוב והמין ישרוד בסביבה משתנה .אולם אם ייעלמו כל הפרטים
נושאי העמידות בקור ,האוכלוסייה תיכחד עם התקררות הסביבה .אם כן ,תפקידו של הממשק הוא
להבטיח שהאוכלוסיות יהיו גדולות דיין לשמירה על השונות הגנטית.
■גודל החיה – חיה בריאה אוכלת די צורכה ומגיעה למלוא משקלה הפוטנציאלי .חיה במלוא
משקלה גם עוטה הרבה בשר – עניין בעל חשיבות לציידים .באמצעות ממשק ניתן להבטיח
שמירה של האוכלוסייה בצפיפות שתמנע רעב ומחלות באוכלוסייה.
.געד לפני שנים מספר סברו החוקרים כי שמירת טבע הוא בעיקר אי-עשייה ,בהנחה שאי-התערבות
תשמור על החי והצומח הבראשיתי ,וכך יישמרו פני הדברים כמו שהם .אך מאחר שהתערבות
האדם קיימת ומורגשת בכל מקום ,גם החי והצומח הם תוצר של התערבותו.
.דבארצות כמו אנגליה ,ארצות הברית וניו זילנד התבטא בעבר ממשק חיות הציד בהוספת פרטים
שגודלו בגידול מתורבת ושוחררו לבר .המחשבה הייתה שכך יהיה ניתן להגדיל את מכסות הציד.
למשל את ציד הברווזים (בעיקר את הברכיות ,שהן המין המועדף על הציידים) השתיתו על
אוכלוסיות מתורבתות ששוחררו לטבע .אך פעולה זו יצרה הכלאות לא רצויות בין מיני הבר למין
המתורבת ,והמאגר הגנטי של מיני הבר “הזדהם” מתכונות המין המתורבת.

 .3.2.6השפעת הממשק על הציד ועל הציידים
.אהציד אינו מתבצע בנופי בראשית ,אלא ברובו בשטחים בהשפעת האדם ופעמים רבות לאחר
ממשק.
.בהשאיפה של הצייד היא לצאת אל הטבע ,להתמזג בו וליהנות מכל הכרוך בתהליך הציד ,אך היום
בחוויה זו מעורבת פעולת שומרי הטבע ,שבעזרת ממשק שמרו על האוכלוסייה בבית גידולה
הטבעי.
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.גהחוקים הרבים שמצרים את רגלי הציידים מעוררים בהם תרעומת לא פעם ,אך המציאות מכתיבה
צורך להגביל את המקומות שבהם ניתן לצוד ,את המינים שמותר לצוד ואת הכמויות מכל מין
שמותר לצוד .על הצייד להבין ששימור הטבע בכלל ,ושימורו למטרות ציד בפרט ,הוא דפוס
שמתחייב מהחיים המודרניים .לכן הוא לא יכול לצאת לציד כל אימת שהוא חפץ בכך או לצוד
בכל מקום ,ועליו לשנות ממנהגו :לוותר על חלק מהחיות שהיה רגיל לצוד בעבר ,ולעיתים לשנות
את המקומות שהיה רגיל לצוד בהם.

.3.3

ממשק ציד ושמירת טבע

 .3.3.1למעשה ,אחת המטרות של תכניות שמירת הטבע הכלליות ,דומה לתוכניות הממשק למטרות ציד:
להקפיד על קיומם של בתי הגידול המאכלסים את בעלי החיים ,ועל שימורו של מגוון המינים הגדול
שניתן.
 .3.3.2ממשק שמירת הטבע מנסה לא רק לשמור על מספר הפרטים ,אלא גם לשמור על בית הגידול
המתאים לכל מין.
 .3.3.3חלק ממיני הבר כבר נחקרו ,ומינים אחרים צריך לחקור וללמוד עוד על מנת לדעת כיצד לשומרם.
בדרך זו אפשר יהיה לפעול כדי שבעלי החיים יהיו במספרם המיטבי (האופטימלי) ,ולא ייעלמו
בעקבות פעילויות האדם הרבות ,שהציד הוא רק אחת מהן.

.3.4

פגיעתו של ציד ללא רישיון

 .3.4.1מבחינה מספרית שיעור הציד ללא רישיון קטן בהרבה מהציד ברישיון.
 .3.4.2לציד ללא רישיון עלולה להיות השפעה הרסנית על הטבע:
.אהבעיה המרכזית בציד לא חוקי היא שהוא פוגע גם במינים אסורים בציד ומגדיל את סיכויי
ההכחדה של אוכלוסיותיהם.
.באי עמידה במכסות הציד יכול לקרב גם מינים המותרים בציד מבוקר להכחדה.
 .3.4.3החוק להגנת חיית הבר אוסר במפורש וללא סייג על מכירה של בשר ציד .על הציידים עצמם
להתנער מן הציידים הצדים ללא רישיון ומן הסוחרים ,מכיוון שהם פוגעים בראש ובראשונה
בציידים עצמם.

.3.5

השימוש בציד כממשק לשימור טבע

 .3.5.1ממשק חיות הבר נעשה כדי להבטיח גודל מיטבי של אוכלוסיות ,שיאפשר את המשך קיומן .הקפדה
על ההנחיות תגדיל את הסיכוי לשמור על אוכלוסיות בנות קיימא שאפשר לצוד אותן.
 .3.5.2מטרת ממשק חיות הבר היא שמירת הטבע .אמצעי אחד לשמירתו הוא התערבות פעילה באמצעות
ממשק בדינמיקה של אוכלוסיות הבר ,כלומר בתהליכי הריבוי והתמותה באוכלוסיות בפרק זמן
ארוך .הממשק יכול להתערב באחד מתהליכי הטבע ולשנות את האיזון בין ילודה לתמותה.
 .3.5.3המתה של חיות לשם שמירה על הטבע מעוררת מחלוקת בקרב חובבי הטבע .לכאורה יש סתירה
בין שמירת טבע להרג ,אך הניסיון מלמד כי אין להימנע מהרג כדי שגם בעתיד יישמרו חיות הבר
בצפיפות נאותה וללא הנזקים הנובעים מצפיפות יתר ,כגון רעב ומחלות.
 .3.5.4כתוצאה מהפעילות השוטפת של האדם בעולם – פעילות שלא הייתה מתואמת עם תהליכי שמירת
טבע ועם ממשק הטבע – חלק מתהליכי הטבע נפגעו .הפגיעה המתמשכת בדורות של טורפי-על
(למשל נמרים) גרמה לאוכלוסיות רבות בעולם להתקיים בלי שטורף יווסת את גודלן .מאחר שברוב
חלקי העולם נחקקו חוקים לשמירת טבע המגבילים את כמות הציד ,יש אוכלוסיות שהגורמים
היחידים שמגבילים את רבייתן הם מזון וצפיפות .השפעת הצפיפות עלולה לבוא לידי ביטוי
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בהתפרצות של מחלות והן ידלדלו חלק מהפרטים ,בעיקר את החלשים.
זוהי דרך טבעית של האוכלוסייה להתמודד עם צפיפות יתר ,אך בעולם המודרני רוב האוכלוסיות
מבודדות בין רצף היישובים והתשתיות שהאדם יצר ,והן חיות במעין איים .בגלל הבידוד אין מעבר
של פרטים מאוכלוסייה אחת לרעותה ,ולאוכלוסייה קטנה מאוד אין מקור חיצוני שיתגבר אותה.
כאן יש סכנה שהתפרצות של מחלה תוריד את מניין האוכלוסייה מן הסף המזערי המאפשר לה
להתאושש.
 .3.5.5למספר מחלות שפוגעות בחיות בר (כגון מחלת הפה והטלפיים) יש גם השלכות חמורות על משק
החי של האדם .לכן במדינות מודרניות שבהן האדם והחיה דרים בכפיפה אחת ,יש עניין מיוחד
למנוע התפרצות של מחלות .הדרך להקטין את הפגיעה היא לדלל דילול מבוקר את האוכלוסיות
שבהן המחלה מועדת לפרוץ .מאחר שמיני האיילים והצבאים המועדים למחלות מבוקשים על ידי
הציידים ,נוצרת הזדמנות לווסת את האוכלוסיות בדרך של הענקת רישיונות לצוד פרטים מהן.
חלק מממשק חיות הבר עוסק גם בניסיונות להשיב חיות בר נכחדות לאזורי המחיה שלהן .הסיבות
להיכחדות של מינים בבר לא תמיד ידועות .לעיתים ההכחדה קרתה בגלל שינויים טבעיים בסביבה,
והיא חלק מתהליך של שינויים במינים .לעיתים היא נבעה מפעילות לא מבוקרת של האדם בתקופות
שבהן שמירת הטבע עדיין לא הייתה מפותחת ,והידע בניהול ממשק חיות בר עדיין היה לא רב .כדי
לתקן את המצב עושים היום ניסיונות להשיב את בעלי החיים שנכחדו לבתי הגידול שבהם הם חיו
בעבר .מובן שהתהליך אינו פשוט ,והוא נתקל בקשיים רבים .קושי אחד הוא למצוא בדיוק אותן
אוכלוסיות שנכחדו .קושי אחר הוא שבמרוצת הזמן חלק גדול מבתי הגידול השתנה – הן משינויים
טבעיים ,הן בהשפעת האדם – ולכן השבת הפרטים לא תמיד מצליחה או לא תמיד מתאימה.

.3.6

ממשק הציד בישראל

 .3.6.1עונת הציד
.אעונת ציד נקבעת כדי למנוע ציד בתקופות של החלפת נוצות (אצל ציפורים) ושל רבייה של כל
בעלי החיים.
.בעונת הציד נקבעת לתקופה שלאחר עונת הרבייה כשמירב הצעירים עברו את התקופה הקריטית
בחייהם.
.גחשוב להדגיש כי בעונת הרבייה אסור באיסור מוחלט לצוד.
.דלאיסור על ציד בתקופת הרבייה יש עוד חשיבות :הציידים יוצאים אל הטבע ,נוסעים בו ,שוהים
בו ומטיילים בו .הפחתה של תנועה זו בעונות הקינון והרבייה מונעת הפרעה גם ממינים שחלקם
אינם נפוצים ,והצלחת הרבייה שלהם חשובה מאוד לבית הגידול ולמין.
.הבהתאם לשיקולים אלו נקבעה בארץ עונת הציד לתקופה שבין ה 1-בספטמבר ל 31-בינואר
בלבד .במילים אחרות ,בין ה 1-בפברואר ל 31-באוגוסט אסור לצוד ,שכן זוהי עונת הקינון של
מרבית העופות המקננים בארץ .בתקופה זו מינים רבים (כגון החוגלה) עוברים לחיות בזוגות,
מקננים ואחר כך מגדלים את צאצאיהם ,ופגיעה באחד מבני הזוג תמנע מבן הזוג הנותר למצוא
בן זוג חדש והטלת הביצים תיפגע בשנה זו .זוהי גם עונת ההמלטות וגידול הצאצאים של יונקים
למיניהם.
חשוב להבין שציד של מין אחד משפיע על עוד מינים .לדוגמה ,ציד חוגלות משפיע לא רק על
אוכלוסיית החוגלות אלא גם על הטורפים הנסמכים על מין זה למזונם.
 .3.6.2אזורי הציד
.אהאזורים האסורים בציד מפורטים בתקנות להגנת חיית הבר לפי גבולותיהם.
.באת הגבולות קובע השר הממונה והם משתנים מעת לעת לפי החלטות מקצועיות כחלק מממשק
בעלי החיים.
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.גכשאזור נסגר או נפתח לציד יוצאות תקנות ,והן מובאות לידיעת ציבור הציידים באגרת מצורפת
לרישיון הציד .אזורים קבועים האסורים בציד הם שמורות טבע ,אזורים מיושבים ואזורים צבאיים,
כולל ביהודה ושומרון (ראה גם החוק והתקנות להגנת חיית הבר הנוגעים לתחום היישוב).
.דלמען הסר אי-הבנה מודגש כי כל האזורים האסורים בציד מהווים מקור לגידולן של חיות בר
ללא ההפרעה שהציד גורם .אזורי הציד יכולים למשוך אליהם חיות בר מהאזורים האסורים בציד
כשהאוכלוסיות באזורים המוגנים עוברות את כושר הנשיאה של שטחים אלו .אזורים שבעבר
היו מותרים בציד נסגרו בשנים האחרונות כדי לאפשר התאוששות של אוכלוסיות של חיות
בר שסבלו מציד יתר .בנוסף לאזורים הקבועים ניתנים מדי פעם היתרי ציד באזורים מיוחדים
הסובלים מנזקי חקלאות .יש לשים לב לכך ,כי בכל שמורות הטבע והגנים הלאומיים המוכרזים
הציד אסור.

 .3.6.3מינים מלווי אדם
.אכאמור ,בעידן שבו לאדם יש השפעה מכרעת על מערכות אקולוגיות לא ייתכן איזון לשם שמירת
טבע ללא התערבות.
.בהתערבות האדם יכולה להיות מתוך רצון לשמור על איזון מתאים או להפך – מחוסר תשומת לב
או הקפדה.
.גדוגמה לחוסר תשומת לב היא היעדר סניטציה מתאימה של חקלאים ,למשל גידול חקלאי שנגיש
לחיות בר או אי-פינוי פגרים של עופות ,בקר או צאן.
.דהתערבות מרצון יכולה להיעשות במניעת התרבות של אוכלוסייה של מין או בצמצום המרחב
שלו ואפילו בצמצום האוכלוסייה ,משיקולי בריאותה והנזקים שהיא מסבה.
.הישנם מינים של חיות בר היודעים לנצל היטב את חוסר תשומת הלב של האדם .מינים אלו מכונים
“מינים מלווי אדם” או “מינים מתפרצים” ,מפני שבמרוצת השנים הם למדו כיצד לנצל את תוצרי
הלוואי שהאדם משאיר .דוגמאות טובות הן תן זהוב ,שועל מצוי וחזיר הבר.
חזיר הבר מנצל לשגשוגו את המשאב החקלאי .בטבע נקי מתוצרי אדם חזירת הבר נדרשת לשחר
אחר מזון .לשם כך היא משקיעה אנרגיה רבה מפני שכמות המזון מוגבלת וכן יכולתה להעמיד
דור המשך :בדרך כלל היא מעמידה מעט צאצאים בשנה במחזור רבייה אחד .לעומתה חזירת
בר בסביבה חקלאית שבה יש גישה חופשית ליבולים (או בפאתי סביבת יישוב ,שבו פסולת מזון
זמינה בפחי אשפה) תהיה כשירה להעמיד יותר צאצאים בשני מחזורי רבייה בשנה .המשמעות היא
שמספר גורי החזירים שיגיעו לבגרות בסביבה חקלאית או בסביבה אנושית גדול בהרבה ממספר
הגורים שיגיעו לבגרות בסביבה טבעית לחלוטין .משמע ,אוכלוסיית חזירי הבר לא רק תגדל באופן
אבסולוטי ,גם היחס בינה לבין שאר חיות הבר (והסביבה בכלל) ישתנה ,וישפיע הן על הטבע והן על
האדם וסביבתו.
.ופעולות ממשק אוכלוסיות נעשות כדי למנוע מצב זה .עם זאת ,לפני נקיטת צעדים הקשורים
בממשק ציד ראוי לבחון כיצד ניתן לצמצם את השפעות האדם על המינים המלווים אותו .השיטה
הטובה ביותר היא סניטציה :מניעת מזון נגיש למינים מלווי אדם .שיטה זו תפתור את הבעיה
לפני שהיא נוצרה בדרך כלל.

 .3.6.4כמה מותר לצוד מכל מין?
.אבחיות המותרות בציד יש מינים שמספר הפרטים המותרים בציד אינו מוגבל ,מאחר
שאוכלוסיותיהם מתרבות במהירות.
.בבאוכלוסיות שקצב התרבותן גדול הציד רק מדלל אותן ואינו פוגע בכושר רבייתן.
.גקביעת מספר הפרטים במינים מוגבלים בציד נעשית על סמך הערכה .בהיעדר נתונים מדויקים
על המינים הניצודים ,ומאחר שלא ניתן לספור את כל בעלי החיים וקשה לנטר אותן בקביעות,
לא נותר אלא להעריך את גודל האוכלוסיות באזורים המותרים בציד.
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.דהמספרים נקבעים לפי הערכת יכולת הריבוי של האוכלוסייה בשטח בתוספת טווח ביטחון .טווח
זה מביא בחשבון את הסתברות התמותה הטבעית של האוכלוסייה.
.המקבלי ההחלטות נעזרים גם בהערכות של פקחים וציידים בשטח ,ונסמכים על תלונות של
חקלאים על תדירות נזקים לחקלאות.
.וההחלטות מתקבלות בחטיבת המדע של רשות הטבע והגנים תוך הקשבה לציידים ,כאשר אלה
מצביעים על בעיה בשטח.
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4.4הבסיס החוקי לציד בישראל – לפי החוק להגנת חיית הבר
		 ותקנותיו
 4.1חוק הגנת חיית הבר ,תשט"ו – 1955-סעיפים מרכזיים בנושא ציד
4.1.1

במה עוסק החוק
.אהחוק להגנת חיית הבר משנת  1955הוא החוק העוסק בכל הנושאים הקשורים לציד ולחיות הבר.
.בהחוק עוסק בהגנה על חיות הבר לפי הגדרתן בחוק ונותן בידי הרשות כלים וסמכויות לניהול
אוכלוסיות חיות הבר ,לרבות החזקתן בשבייה וסחר בהן ,כולל יבוא ויצוא של חיות בר מוגנות
בהתאם לאמנת סייטס (היתרים).
.גמטרת החוק להגנת חיית הבר היא להגן על חיות הבר שחלקן ניצודות ,כדי שאוכלוסייתן לא
תיכחד.
.דחיות ציד הן חיות מוגנות ,חיות אשר רק בתנאים מסוימים – שאותם מפרט החוק – הן מותרות
בציד .הגנת חיות הבר מתאפשרת מתוקף חוק זה.
.העל פי חוק גנים לאומיים ושמורות הטבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח ,1998-הוכרזו
בעלי חיים רבים וצמחים כערכי טבע מוגנים שהסחר ,ההחזקה ,או הפגיעה בהם אסורים בלי
היתר מיוחד ממנהל רשות הטבע והגנים.

 4.1.2חוק הגנת חיית הבר ,תשט"ו – 1955-סעיפים מרכזיים בנושא ציד
.אסעיף  .2איסור צידה
לא יצוד אדם ציד או חיית בר מוגנת ,אלא ברישיון ציד או בהיתר על פי סעיף .3
.בסעיף  .3רישיונות והיתרים לציד
שר החקלאות רשאי להעניק רישיון לשם צידת ציד ,ולהתיר ,בהיתר צידה כללי או מיוחד ,צידת
חיית בר מוגנת למטרות מדעיות ,לרבייה ,לשמירת האיזון בטבע ,למניעת נזקים לחקלאות,
למניעת סכנה לאדם או לחי ולמניעת מחלות מידבקות בהם.
.גסעיף  .4מקומות אסורים (בציד)
■לא יצוד אדם בתחום חמש מאות מטר ממחנה ,מגן ציבורי ומבית הנמצא בתחום יישוב ,או
בתחום מאה מטר מבית אחר או מבית קברות.
■ לא יצוד אדם בירייה העשויה לפגוע בחוטי רשת חשמל ,טלפון וטלגרף.
.דסעיף  .5שיטות אסורות (בציד)
לא יצוד אדם ציד בשיטות ובאמצעים אלה:
.הסינוור באורות
■הרעלה
■הימום בסמים משכרים
■רדיפה בכלי תחבורה ממונע
■שימוש בחומרי נפץ
■שימוש במלכודות ,ברשתות או בדבק
■שיטות ואמצעים אחרים ששר החקלאות אסר עליהם בתקנות.
.וסעיף  .8הסדרת סחר והחזקה של חיות בר
■ לא יסחר אדם בחיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר סחר כללי או מיוחד.
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■לא יעביר אדם חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר העברה כללי או
מיוחד.
■לא יחזיק אדם חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר החזקה כללי או
מיוחד ,או אם באה לידיו מבעל היתר סחר כללי או מיוחד או היתר העברה כללי או מיוחד,
או אם הנו מחזיק כדין.
■מי שהחזיק כדין בחיית בר לפני יום תחילתו של חוק זה והמשיך להחזיקה ,או מי שקיבלה
ממנו שלא בתמורה – יהא מחזיק כדין ,ומי שקיבל חיית בר שלא בתמורה ממחזיק כדין על
פי סעיף קטן זה – יהא מחזיק כדין.
■תהא זו הגנה טובה למי שהחזיק ,העביר או סחר בחלק מחיית בר אם לא ידע כי בידיו חלק
של חיית בר.

 4.2תקנות הגנת חיית הבר ,תשל"ו( 1976-חקיקה משנית)
– סעיפים מרכזיים בנושא ציד
תקנות להגנת חיית הבר ,תשל"ו 1976-הן תקנות המפרטות פעולות אסורות ומותרות בחיות הבר
וקובעות רשימות של מינים מוגנים ולא מוגנים .כמו כן מפורטים בהן איסורים והיתרים בנוגע
לאזורים במדינה האסורים בציד לפי הגדרתם בתקנה ,והן קובעות את התנאים לקבלת רישיון ציד
או היתר ציד ולשלילתם.

 4.2.1סעיף 1א .קביעת ציד
		

חיות בר אלו הן ציד:
.אאגמיה
.בברווזי בר ממינים אלו:
■ברכיה Anas P. Platyrhynchos
■שרשיר Anas C. Crecca
■קרקיר Anas Querquedula
■רחב מקור Spatula Clypeata
■צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina
■צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula
.גזרזיר
.דיוני בר
.השלו
.ותורים

 4.2.2סעיף  .2קביעת מזיקים
		

חיות בר אלה הן מזיקים:
.אדרורים
.בחולדות
.גחולדים
.דעפרוני השדות
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.העפרוני מצויץ
.ונוטריה
.זעורב הודי
.חעטלפים אוכלי פירות
.טעכברים מצויים
.ימריונים (עכברי ריצה מצויים)
	.אינברני שדה
	.ביבולבול
	.גיעורב אפור

 4.2.3סעיף  .3עונה אסורה בציד
		
		

לא יצוד אדם סוגי ציד המפורטים להלן ,בתקופת השנה המתחילה ב 1-בפברואר והמסתיימת
ב 31-באוגוסט:
■אגמיה
■נוטריה
■שלו
■יוני בר
■ברווזי בר
■תורים

 4.2.4סעיף  .4הגבלת כמות
		

לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי בר ,במספר העולה על עשרה.

סעיף  .5איסור ציד בלילה
.אלא יצוד אדם משקיעת החמה ועד זריחתה אלא אם קיבל לכך את כל אלה:
■( )1היתר בכתב מאת המנהל.
■( )2היתר מאת הממונה על השמירה לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה),
תשכ"א.1961-
■( )3הסכמה בכתב מאת מחזיק המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד.
■( )4היתר בכתב מאת מפקד תחנת המשטרה הקרובה ביותר למקום הציד או האחראי על
התחנה – אם המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד נמצאים בתחום  2ק"מ מהגבול.
.בעל אף האמור בתקנת משנה (א) ,מותר לצוד ברווזי בר עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה ומחצי
שעה לפני זריחתה ללא היתר בכתב מאת המנהל.

 4.2.6סעיף  .6שיטות ואמצעים אסורים
.אלא יצוד אדם בכלי ירייה אלא ברובה היורה גלולות עופרת או המופעל בקפיץ בלבד וקנהו אינו
סלילי ,אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל.
.בלא ישסה אדם כלב בחיית בר כדי לצודה זולת אם הוא בעל רישיון צייד או היתר צידה ,המסתייע
בכלב לאיתור חיית בר מהמינים :חוגלה ,חזיר בר ,דרבן ,או לאיסוף שלל הצייד לאחר שנצוד כדין.
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הערה :בעונת הציד בעל רישיון רשאי להיעזר בכלב לאיסוף הצידה אם היא עופות מים .רק בעל
היתר מיוחד רשאי להיעזר בכלבים לשם איתור חזירי בר.
.גלא יצוד אדם בעזרת חץ וקשת אלא בהיתר בכתב מאת המנהל.
.דלא יצוד אדם מתוך כלי רכב ממונע ,אלא אם כן אושר לו כאמור בהיתר צידה למטרות של שמירת
האיזון בטבע ,מניעת נזקים לחקלאות או מחלות מידבקות באדם או בחי; היתר צידה כאמור לא
יינתן לציד מכלי רכב שהוא בתנועה.
.הלא יחזיק אדם ברכב רובה ציד אלא כשהוא ארוז בנרתיק ובלתי טעון ,אלא אם כן ניתן לו אישור
לפי תקנת משנה (6ד).
לעניין נשק והוראות בטיחות ראה גם פרק נשק ,תחמושת ,בטיחות וכללי התנהגות בציד (פרק .)7
.ובעל רישיון ציד לא ישתף בפעולת הציד ולא יעשה את דרכו אל מקום הציד וממנו בליווי מי
שאינו בעל רישיון ציד אך ברשותו ,באותה עת ,כלי ציד.

 4.3פיקוח ,אכיפה וענישה על פי החוק והתקנות
 4.3.1סעיף  .10מינוי פקחים (תואם את סעיף  58לחוק הגנים והשמורות)
		

שר החקלאות רשאי למנות פקחים לצורך חוק זה ולקבוע את תפקידיהם.

 4.3.2סעיף  .11סמכויות פיקוח (תואם את סעיף  59לחוק הגנים והשמורות)
		

הסעיף עוסק בסמכויות הפקח לאכוף חוק זה .בין היתר קובע הסעיף כי:
.א לפקח הסמכויות המסורות לשוטר וההוראות והפקודות האמורות יחולו על:
■עיכוב
■מעצר
■חיפוש
■תפיסת חפצים
■חקירת חשודים

		

הנערכים על ידיו כאילו נערכו בידי שוטר.
.ברשאי פקח לתפוס ולהחרים חיית בר ,שבהחזקת אדם ללא היתר ,ולהשמידה ,אם חיית הבר אינה
בחיים או אין סיכוי להמשך התפתחותה הטבעית.

 4.3.3סעיף  .12סמכויות חילוט
		
		

הסעיף עוסק בסמכויות הפקח לתפוס חפצים וסמכות בית המשפט לחלט כלי ציד ואמצעי
ציד ששימשו למעשה עבירה על חוק זה :
.אכלי ציד או אמצעי ציד אחר ,פרט לכלי רכב ממונע ,ששימשו למעשה עבירה על חוק זה או על
תקנה לפיו ,וכן חיית בר שניצודה בעבירה כזאת ,רשאי בית המשפט הדן בעבירה לצוות על
חילוטם לאוצר המדינה; אולם לא יצווה בית המשפט על חילוט כלי ציד או אמצעי אחר כאמור
אם נוכח שבעליהם לא היו אשמים באותה עבירה; הוראה זו אינה גורעת מסמכותו של בית
המשפט להורות הוראה אחרת בעניין זה לפי כל דין אחר.
.בעברו שישה חודשים מיום שנתפס דבר האמור בסעיף קטן (א) ולא נתבע אדם לדין על העבירה,
ולא הוכחה בעלותו של אדם על התפוס ,רשאי שר החקלאות לצוות על חילוטו לאוצר המדינה,
ואין אחר החילוט ולא כלום.
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 4.3.4סעיף  .13נטל הראיה (תואם את סעיף  34לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע)
		
		

נמצאו בחזקתו של אדם ,ברשותו ,או בכלי הרכב שבבעלותו או בחזקתו ,ציד או חיית בר
מוגנת ,עליו הראיה שהוא מחזיק בה כדין.

 4.3.5סעיף  .14עונשין (תואם את סעיף  57לחוק הגנים והשמורות)
.אתיקון מס'  6תשס"ט : 2008-העובר עבירה לפי הוראות הסעיפים  3 ,2ו 4-דינו – מאסר שנתיים
או כפל הקנס האמור בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
.בתיקון מס'  6תשס"ט( 2008-ב : )1העובר על תקנה שהותקנה לפי סעיף  ,)2(16דינו – מאסר שנתיים
או קנס.
.גתיקון מס'  6תשס"ט( 2008-ג) הייתה העבירה עבירה נמשכת ,רשאי בית המשפט ,בנוסף על העונש
לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ,להטיל קנס כאמור בסעיף (61ג) לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-או
מאסר נוסף של יומיים לכל יום שבו נמשכת העבירה ,וזאת מן היום שבו קיבל הנאשם הודעה
בכתב מרשות שמורות הטבע או מיום הרשעתו בדין.
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 4.4מפת אזורי ציד:
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5.5תהליך קבלת רישיונות והיתרי ציד על פי החוק והתקנות
קבלת רישיונות והיתרי ציד על פי החוק והתקנות
 5.1תהליך
.5
רישיון ציד
 5.1.1רישיון
.5.1
ציד קבלת רישיון ציד – תרשים
תהליך
.5.1.1

תהליך קבלת רישיון ציד – תרשים

בחינת התנאים לקבלת אישור זכאות
מוקדמת

הגשת בקשה לאישור זכאות
מוקדמת באתר האינטרנט של
הרשות ותשלום אגרה בסך 175
ש"ח

הפניית המתאימים למרכזי בחינה

תשלום אגרה בסך ₪ 300
ומעבר בחינת ציד
מתן אישור זכאות מוקדמת

עריכת הגרלה לזכאים )רק כאשר מספר
הזכאים גבוה ממכסת הרישיונות שהוקצתה
לציידים שאינם ותיקים(

הפניית זכאים למשרד לביטחון פנים
להוצאת רישיון נשק

המצאת אישור כשירות לנשיאת כלי יריה
וביצוע הכשרה

הנפקת רישיון ציד )למי שמחזיק
בנשק ברישיון(
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*יובהר כי הנפקת רישיון ציד מותנת בקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה למטרות ציד
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 5.1.2עיקרי הליך הרישוי ותכולתו (על פי תיקון התקנות להגנת חיית הבר )2017
התיקון לתקנות להגנת חיית הבר ,התשל"ו 1976-נועד לאפשר קבלת ציידים חדשים למעגל מקבלי
רישיונות הציד בדרך מבוקרת ובאופן שלא יעמיד בסכנה את אוכלוסיית חיות הבר.
.אצייד ותיק וצייד שאינו ותיק
		

התיקון מבחין בין "צייד ותיק" לבין "צייד שאינו ותיק":
■צייד ותיק – אדם שהיה בידו רישיון ציד ביום ( .1.8.17הערה :צייד ותיק שמנהל הרשות מצא
שהורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון
ציד ,לא ייחשב עוד כצייד ותיק).
■צייד שאינו ותיק – אדם שלא היה ברשותו רישיון ציד ביום .1.8.17
.במכסת רישיונות
■מנהל הרשות יקבע אחת לשלוש שנים ,ב 1-בחודש ספטמבר ,מכסת רישיונות ציד כוללת
ומכסה ייעודית לציידים שאינם ותיקים .המכסה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות
שכתובתו .www.parks.org.il
.גתקופת הרישיון
■תקופת הרישיון תהיה בת  3שנים ותתחיל ביום  1בספטמבר שלאחר השנה שבה פורסמה
מכסת רישיונות הציד .כך למשל ,בשנת  2017המכסה תפורסם ביום  1.9.17ותקופת הרישיון
הראשונה תחל ביום  1.9.18ותסתיים ביום .31.8.21
■במהלך תקופת הרישיון ( 3שנים) יחודש רישיון הציד מידי שנה ,בין היתר בכפוף לתשלום
אגרה שנתית בסך  1,340ש"ח.
.דהליך רישוי ציד שיחול על ציידים שאינם ותיקים
■אדם שאינו צייד ותיק ,המעוניין לקבל רישיון ציד ,נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת.
את הבקשה ניתן להגיש באתר האינטרנט של הרשות בין התאריכים  1.10.17-1.9.17בלבד .לא
ניתן להגיש בקשות לאחר תאריך זה.
■הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת מותנית בתשלום אגרה בסך .₪ 175
■אישור זכאות מוקדמת יינתן לאדם שיתקיימו בו התנאים הבאים:
1.1הוא בן  21שנים.
2.2הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
3.3לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית ,לא הוגש נגדו כתב אישום ,והוא לא הורשע בעבירה
שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת מנהל הרשות ,הוא אינו ראוי לקבל רישיון
ציד.
4.4הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק להגנת חיית הבר או לפי חוק
גנים ושמורות ,שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת מנהל הרשות הוא אינו ראוי
לקבל רישיון ציד.
5.5הוא עבר בהצלחה מבחן ציד .פטור ממבחן יינתן :לאדם שיש בידו רישיון ציד תקף במועד
הגשת הבקשה לאישור זכאות מוקדמת ,או לאדם שהיה בידו רישיון ציד תקף לאורך כל
תקופת הרישיון שקדמה לכך.

פרטים בדבר מועדי עריכת המבחנים ומקום עריכתם יימסרו לאנשים שעמדו בתנאים המפורטים
בסעיפים  1עד  4לעיל.
רישום למבחן ציד מותנה בתשלום אגרה בסך .₪ 300
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.ההגרלה
■אם מספר הזכאים יהיה גדול ממכסת הרישיונות שנקבעה לציידים שאינם ותיקים ,תיערך
הגרלה בין הזכאים.
■אם מספר הזכאים יהיה קטן ממכסת הרישיונות שנקבעה לציידים שאינם ותיקים ,לא תיערך הגרלה.
.ותנאים לקבלת רישיון ציד לזכאים
■ביטוח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון.
■הצגת אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה ,ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה
לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט.1949-
אדם שלא יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף ו' לעיל בתוך  4חודשים ממועד אישור הזכאות
המוקדמת ,או אם נערכה הגרלה מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות בדבר זכייתו בהגרלה ,לא יהיה
זכאי לקבל רישיון ציד באותה תקופת רישיון .אם נערכה הגרלה ייגרע שמו ממכסת רישיונות הציד
ויבוא במקומו הזוכה הבא אחריו ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת הציידים שממנה נגרע.
הזוכה החדש יידרש לעמוד בתנאים האמורים בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מתחילת תקופת
הרישיון.
.אמתן רישיון ציד לציידים ותיקים
■צייד ותיק יקבל רישיון ציד מבלי שיידרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת ולהשתתף
בהגרלה אם יעמוד בתנאים הבאים:
1.1הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
2.2לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית ,לא הוגש נגדו כתב אישום והוא לא הורשע בעבירה
שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת מנהל הרשות הוא אינו ראוי לקבל רישיון
ציד.
3.3הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק להגנת חיית הבר או לפי חוק
גנים ושמורות ,שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת מנהל הרשות הוא אינו ראוי
לקבל רישיון ציד.
4.4הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון.
5.5הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה ,ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה
לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.
6.6הוא שילם אגרת רישיון ציד שנתית בסך .₪ 1,340
7.7אם צייד ותיק לא חידש את רישיון הציד לתקופה של שנתיים או יותר – הוא יידרש לעבור
מבחן ציד.
סירוב ,התליה וביטול רישיון ציד או היתר צידה אפשריים בתנאים מסוימים .תנאים אלו מפורטים
בתקנות המובאות בפרק הבא.

 5.1.3מתן רישיון ציד – הבסיס החוקי
.אהחוק להגנת חיית הבר ,תשט"ו 1955-הוא החוק העוסק בכל הנושאים הקשורים לציד ולחיות
הבר.
.בסעיף  9בחוק עוסק במתן רישיונות והיתרים לציד" :רישיון או היתר לפי חוק זה יינתנו בידי
שר החקלאות לפי כללים שנקבעו בתקנות ,והוא רשאי לסרב לתתם ,לתת אותם בהגבלות או
בתנאים ,לבטלם או לשנותם בכל עת".
.גחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח 1998-הוא חוק העוסק
במכלול הפעילות הנוגעת להקמת הרשות ,מטרותיה ,תפקידיה ,סמכויותיה ופעולותיה.

23

רשות הטבע והגנים – חטיבת הפיקוח ואכיפת החוק

 5.1.4תקנות הגנת חיית הבר התשל"ו( 1976-חקיקה משנית) – סעיפים מרכזיים בנושא
רישיונות ציד
.אמכסת רישיונות ציד – תק' תשע"ז2017-
62.2ב( .א) :המנהל יקבע ויפרסם באתר האינטרנט של הרשות מדי שלוש שנים ,ב 1-בחודש
ספטמבר ,מכסת רישיונות ציד כוללת וכן מכסה לציידים שאינם ותיקים; קבע המנהל מכסת
רישיונות ציד כוללת במספר קטן מ 1,200-או שמכסת הציידים שאינם ותיקים קטנה מ,300-
תהיה הקביעה טעונה אישור של השר להגנת הסביבה.
6 3.ב( .ב) :מכסת רישיונות ציד תהיה לפי שיקולים של שמירת טבע ,בין השאר ,לאור מצב
אוכלוסיית חיות הבר בישראל ,ובשים לב לפעולות הנדרשות לשם קיום הוראות לפי החוק
ואכיפתן.
.באישור זכאות מוקדמת – תק' תשע"ז2017-
■6ג( .א) :המבקש לקבל רישיון ציד יגיש למנהל בקשה לאישור זכאות מוקדמת; בקשה כאמור
תוגש בין יום פרסום מכסת רישיונות הציד ובין יום  1באוקטובר של אותה שנה.
■6ג( .ב) אישור זכאות מוקדמת יינתן למבקש שהתקיימו בו כל אלה:
( )1הוא בן  21שנים.
( )2הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
( )3הוא עבר בהצלחה מבחן ציד; ואולם לא יידרש אדם לעבור מבחן ציד ,אם יש בידו רישיון
ציד תקף במועד הגשת הבקשה או שהיה בידו רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון
שקדמה לכך.
( )4לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית ,לא הוגש נגדו כתב אישום ,והוא לא הורשע בעבירה
שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת המנהל הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד.
( )5הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות ,שמפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת המנהל הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד.
.געריכת הגרלה – תק' תשע"ז2017-
■6ד( .א) :עלה מספר הזכאים לפי תקנה 6ג על מכסת רישיונות הציד הייעודית לציידים שאינם
ותיקים ,יחולקו הזכאים לשתי קבוצות אלה:
( )1זכאים שהיה בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון הנוכחית;
( )2זכאים שלא מתקיים בהם התנאי הקבוע בפסקה (.)1
■6ד( .ב) :המנהל יקיים הגרלה באופן ששישים אחוזים מהמכסה האמורה בתקנת משנה (א)
תוקצה לזכאים המפורטים בתקנת משנה (א)( ,)1וארבעים אחוזים לזכאים המפורטים בתקנת
משנה (א)(.)2
■6ד( .ג) :המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו  www.parks.org.ilנוהל בדבר
אופן עריכת ההגרלה ,לרבות הוראות הנוגעות לגורמים שיפקחו על ביצועה ,וכן יפרסם את
מועד עריכת ההגרלה חודש טרם מועד ההגרלה לפחות.
■6ד( .ד) :נערכה הגרלה ,יודיע המנהל למשתתפים בהגרלה את תוצאותיה בתוך חודש ממועד
ההגרלה.
.דכללים למתן רישיונות ציד – תק' תשע"ז2017-
■( .7א) :לא יינתן רישיון ציד לאדם אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
( )1הוא נמצא זכאי לפי תקנה 6ג ,ואם נערכה הגרלה לפי תקנה 6ד – שמו עלה בגורל.
( )2הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון.
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( )3הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה ,ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה
לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.
■( .7ב) :לא עמד מבקש רישיון בתנאים המפורטים בתקנת משנה (א) בתוך  4חודשים ממועד
אישור הזכאות המוקדמת לפי תקנה 6ג(ב) או אם נערכה הגרלה לפי תקנה 6ד(ב) ,מהיום
שבו קיבל הודעה מהמנהל בדבר זכייתו בהגרלה כאמור ,לפי העניין ,לא יהיה זכאי אותו
מבקש לקבלת רישיון ציד באותה תקופת רישיון; אם נערכה הגרלה – ייגרע ממכסת רישיונות
הציד ויבוא במקומו הבא אחריו ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת הזכאים שממנה נגרע
כאמור בתקנה 6ד(א) (בתקנת משנה זו – הזוכה החדש); הזוכה החדש יידרש לעמוד בתנאים
הקבועים בתקנת משנה (א) בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מתחילת תקופת הרישיון; לא עמד
הזוכה החדש בתנאים האמורים – לא יבוא במקומו זוכה אחר.
■(7ג) :הודעה על אישור זכאות מוקדמת או על זכייה בהגרלה כאמור בתקנת משנה (ב) יראו
אותם כאילו הומצאו כדין לנמען ,גם בלא חתימה על אישור המסירה ,אם חלפו חמישה עשר
ימים מיום שנשלחה בדואר רשום ,זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות
שאינן תלויות בו.
■(7ד) :רישיון ציד יינתן לתקופה של שנה והוא יחודש מדי שנה בשנה בתקופת רישיון ובלבד
שבעל הרישיון שילם את אגרת רישיון הציד הקבועה בתקנה (8א)( )3מדי כל שנה; ואולם אם
חדל להתקיים בבעל הרישיון התנאי לפי תקנת משנה (א)( )2או אם בוטל או פקע תוקפו של
הרישיון לנשיאת כלי ירייה כאמור בתקנת משנה (א)( ,)3יפקע תוקפו של רישיון הציד; אם
הותלה תוקפו של רישיון לנשיאת כלי ירייה ,יראו את רישיון הציד כמותלה לאותו פרק זמן
שבו הותלה תוקפו של רישיון כאמור.
.הסירוב ,התליה וביטול רישיון ציד או היתר צידה – תק' תשע"ז2017-
■7ב( .א) :המנהל רשאי לסרב לתת ,להתלות או לבטל רישיון ציד או היתר צידה ,לאחר שנתן
לבעל הרישיון או ההיתר ,לפי העניין ,הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם התקיים אחד מאלה:
( )1הרישיון או ההיתר ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה.
( )2הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או ההיתר.
( )3הוא הפר הוראה מהותית מהוראות לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות או לפי תקנות
אלה.
( )4הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק
ברישיון ציד או בהיתר צידה.
■7ב( .ב) :בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) ,המנהל רשאי להתלות רישיון ציד או היתר
צידה לאחר שנתן לבעל הרישיון או ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם נפתחה חקירה
פלילית או הוגש כתב אישום נגדו בשל עבירה כאמור בתקנת משנה (א)(,)4
■או שקיבל הודעת תשלום קנס בשל ביצוע עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות ,שמפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד או בהיתר צידה ,עד
לסיום ההליכים נגדו או עד לתשלום הודעת הקנס ,לפי העניין.
■7ב (ג) :בהחלטה על התליה לפי תקנת משנה (א) או (ב) ,רשאי המנהל להורות כי תנאי לסיום
ההתליה יהיה כי אותו אדם יעבור בהצלחה מבחן ציד ,ולקבוע תנאים נוספים ככל הדרוש
להבטחת קיום הוראות לפי החוק או חוק גנים ושמורות.
.ואגרת רישיון ציד – תק' תשע"ז2017-
■( 8א) :בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:
( )1במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של  175שקלים חדשים.
( )2במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של  300שקלים חדשים.
( )3במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של  1,340שקלים חדשים ,והרישיון יהיה
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בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.
■( 8ב) :סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד וישתנה ב 1-באפריל וב1-
באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי) ,לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד
היסודי.
■( 8ג) :סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב,
וסכום של  50אגורות יעוגל כלפי מעלה.
■( 8ד) :בתקנה זאת –
"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.
"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם ,ולעניין יום השינוי
הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש מאי .1997

 5.2היתר צידה
 5.2.1ציד בהיתר – רקע:
.אציד מינים שאינם ציד או ציד מחוץ לעונה המוגדרת לשם כך ייערכו בהיתרים אשר אותם מנפיקה
הרשות .ההיתרים נחלקים לשני סוגים עיקריים:
■היתר כללי
■היתר מיוחד
.בהיתר כללי:
■היתר כללי הוא היתר המפורסם לציבור הציידים בצורה פומבית ומתיר ציד של מין מסוים
משיקולים ממשקיים.
■הציד יוגבל בהוראות שאותן קבע המנהל .ההוראות עשויות לכלול את מקום הציד ,שיטות
הציד ,הגבלת מספר הפרטים הניצודים ועוד.
■היתר כללי ניתן רק לבעל רישיון צידה בתוקף .על בעל הרישיון לפעול אך ורק בהתאם
להוראות ולמגבלות הכלולות בו.
.גהיתר מיוחד:
■היתר מיוחד מונפק על ידי פקח של רשות הטבע והגנים וניתן באופן אישי לציד ברישיון או
למורשה מטעם מפעל ראוי (מפעל ראוי = גוף אזרחי שנמצא ראוי לקבל נשק לצרכי אבטחה
או מיגור נזקי חקלאות)
■בדומה להיתר הכללי ,הפקח ירשום על גבי ההיתר את ההגבלות השונות בעת ביצוע הציד.
■הפועלים תחת היתר מיוחד חייבים כי שמם ומספר תעודת הזהות שלהם יצוינו על גבי ההיתר.
מי ששמו אינו מופיע בהיתר מיוחד לא יכול לקחת חלק בפעולת הציד.
על ממשק למיגור נזקים של חיות בר לחקלאות והיתרי הצידה הניתנים לשם כך ראה גם בפרק 8
להלן.
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.5.2.2

תהליך קבלת היתר צידה

 5.2.2תהליך קבלת היתר צידה
לציידים ברישיון
לציידים צידה
הנפקת היתר
.אתהליך א.
ברישיון
תהליך צידה
הנפקת היתר

הגשת בקשה בגין נזקים
לחקלאות או לאדם
בחינת הבקשה על ידי פקח רשות
הטבע והגנים ווידוא עמידה בכל
התנאים הנדרשים עפ"י התקנות.
הפניית הצייד לתיאום עם החקלאי או
עם כל גורם אחר הנדרש לעניין

מתן היתר מיוחד לטיפול בנזק

טיפול מתאים על ידי הצייד
בכפוף לתנאי ההיתר

דיווח הצייד על תוצאות הציד

36
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.בתהליך הנפקת היתר צידה למורשים במפעלים ראויים
ב .תהליך הנפקת היתר צידה למורשים במפעלים ראויים

הליך מקדמי:
הקמת מפעל ראוי ו/או אישורו
של חקלאי כמורשה במפעל ראוי

בחינת הבקשה על ידי פקח רשות הטבע
והגנים ,מיצוי חלופות פתרון ללא ציד
ווידוא עמידה בכל התנאים הנדרשים

הגשת בקשה בגין נזקים
לחקלאות או לאדם

הפניית המורשה לתיאום עם החקלאי או
עם כל גורם אחר הנדרש לעניין

מתן היתר מיוחד לטיפול בנזק

הוצאת נשק מהמפעל על פי
תנאי ההיתר

טיפול מתאים על ידי הצייד
בכפוף לתנאי ההיתר

דיווח הצייד על תוצאות הציד

השבת הנשק למפעל הראוי
עם השלמת הציד לפי ההיתר

37
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 5.2.3תקנות הגנת חיית הבר התשל"ו( 1976-חקיקה משנית) – סעיפים מרכזיים בנושא
היתרי צידה
.אכללים למתן היתר צידה – תק' תשע"ז2017-
■7א .לא יינתן היתר צידה לאדם אלא אם כן התקיימו כל אלה:
( )1הוא הגיע לגיל .21
( )2הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
( )3לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית ,לא הוגש נגדו כתב אישום ,והוא לא הורשע בעבירה
שמפאת מאותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת המנהל הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה.
( )4הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות,
שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,לדעת המנהל הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה.
( )5לעניין היתר המתיר שימוש בכלי ירייה –
(א) הוא הציג את אישור הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה ,ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה
לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה או הרשאה לנשיאת כלי ירייה לפי אותו חוק ,וכן אישור על
כך שעבר הכשרה לפי חוק כלי הירייה מאת הרשות המוסמכת או באמצעות תעודה לפי סעיף
(10ג) לחוק האמור מאת בעל רישיון מיוחד המחזיק ברישיון האמור למטרות הקבועות בסעיף
 3לחוק; ואולם אם בוטל או פקע תוקפם של רישיון לנשיאת כלי הירייה או ההרשאה כאמור,
יפקע תוקפו של היתר הצידה; אם הותלה תוקפם של רישיון לנשיאת כלי ירייה או ההרשאה
כאמור ,יראו את היתר הצידה כמותלה לאותו פרק הזמן שבו הותלה תוקפם של הרישיון או
ההרשאה כאמור.
(ב) עבר בהצלחה מבחן ציד המתאים להיתר המבוקש ושילם את האגרה הקבועה בתקנה
(8א)( ,)2או שהוא מחזיק ברישיון ציד תקף; מבקש שעבר את המבחן האמור בהצלחה במהלך
ארבע השנים שקדמו למתן ההיתר ,יהיה פטור מהמבחן ומתשלום האגרה כאמור.
.בסירוב ,התליה וביטול רישיון ציד או היתר צידה – תק' תשע"ז2017-
ראה סעיף  4.1לעיל.
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6.6הכרה וזיהוי של חיות הבר
 6.1חיות ציד
על פי החוק להגנת חיית הבר ,חיית ציד היא חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא ציד.
חיות הבר מותרות בציד בעונת הציד ובכפוף למגבלות האזורים ,הזמנים והשיטות על פי החוק
והתקנות.
אלו הן חיות הציד:

6.1.1

אגמיה  /אגמית

 6.1.2ברכיה Anas P. Platyrhynchos
		

ברכיה זכר:

		

ברכיה נקבה:
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 6.1.3שרשיר Anas C. Crecca
שרשיר זכר:

		

שרשיר נקבה:

 6.1.4קרקיר Anas Querquedula
		

קרקיר זכר:
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קרקיר ( Anas Querquedulaהמשך)

		

קרקיר נקבה:

 6.1.5רחב מקור (מרית) Spatula Clypeata
		

מרית זכר:

		

מרית נקבה:
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 6.1.6צולל חומרי (חלודי) Aythya (Nyroca) F. Ferina
		

צולל חומרי זכר:

		

צולל חומרי נקבה:

6.1.7
		

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula
צולל מצויץ זכר:
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צולל מצויץ ( Aythya (Nyroca) Fuligulaהמשך)
צולל מצויץ נקבה:

 6.1.8זרזיר

6.1.9

34

יונת בר

 6.1.10שליו (שליו נודד)

 6.1.11תורים (בתמונה תור הצווארון)
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 6.2מזיקים
על פי החוק להגנת חיית הבר" ,מזיק" הוא חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא מזיק;
לחיות הבר המוגדרות "מזיקים" בתקנות אין הגנה מכוח חוק הגנת חיית הבר ,לכן מותר לכל אדם
לצוד אותן ולפגוע בהן ללא צורך בהיתר ,כל עוד החיה אינה בתחום שמורת טבע או גן לאומי והאדם
אינו עובר על חוקים אחרים.
אלו הם המינים המזיקים:

 6.2.1דרורים
דרור זכר:

 6.2.2חולדות

 6.2.3חולדים
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דרור נקבה:

 6.2.4עפרוני השדות

 6.2.5עפרוני מצויץ

 6.2.6נוטריה
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 6.2.7עורב הודי

6.2.8

עורב אפור

 6.2.9עטלפים אוכלי פירות
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 6.2.10עכברים מצויים

 6.2.11מריונים (עכברי ריצה מצויים)

 6.2.12נברני שדה

 6.1.13בולבול
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 6.3חיות בר מוגנות
כל חיות הבר בישראל מוגנות ,למעט חריגים .מקצת חיות הבר מותרות בציד בעונת הציד .יתר חיות
הבר אסורות בציד אלא אם ניתן היתר צידה מיוחד על פי החוק והתקנות .להלן כמה דוגמאות לחיות
מוגנות ואסורות בציד .יובהר כי על הציד לדעת להכיר ולזהות את כלל חיות הבר המוגנות ,גם כאלו
שתמונותיהם אינן מופיעות בחוברת זו .יש לשים לב כי לעיתים מינים מוגנים דומים במופעם למינים
המוגדרים ציד.

 6.3.1ארנבת השדה

 6.3.2דורבן הודי

 6.3.3זאב
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 6.3.4שועל

 6.3.5תן זהוב

 6.3.6תאו

 6.3.7צבי ישראלי
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 6.3.8יחמור פרסי

 6.3.9פלמינגו

 6.3.10יעל נובי
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 6.3.11טריסטרמית

 6.3.12חוברה

 6.3.13עגורים

43

רשות הטבע והגנים – חטיבת הפיקוח ואכיפת החוק

 6.3.14שרקרק

 6.3.15קורא

 6.3.16כוס החורבות
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 6.3.17ראם לבן

 6.3.18סופית

 6.3.19ברווז צהוב מצח
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 6.3.20ברווז אפור

 6.3.21ברווז צח ראש

 6.3.22צולל ביצות
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 6.3.23ברווז משויש

 6.3.24טבלן גמדי

 6.3.25חוחית

47

רשות הטבע והגנים – חטיבת הפיקוח ואכיפת החוק

 6.3.26חוגלת סלעים

 6.3.27שקנאי מצוי

 6.3.28עורבני
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 6.3.29שפן סלעים

 6.3.30חזיר בר

 6.3.31דררה
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7.7נשק ,תחמושת ,בטיחות וכללי התנהגות בציד
 7.1הבסיס החוקי והוראות הבטיחות בנשק
7.1.1

הבסיס החוקי בנושא כלי ירייה
.אהבסיס החוקי לאחזקת כלי נשק והפעלתם נשען על חוק כלי הירייה ,תש"ט.1949-
.בההגדרה של כלי ירייה היא" :כלי בעל קנה העשוי לירות כדור ,קלע ,פגז ,פצצה או כיוצא באלה,
שבכוחם להמית אדם ,וכולל חלק ,אביזר ותחמושת של כלי כזה ,וכן כלי נשק שסוגל לפלוט
חומר הנועד להזיק לאדם ,לרבות חלק ,אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל המכיל
או שמסוגל להכיל חומר כאמור ,ולמעט מכל גז מדמיע".
.גהחוק מגדיר ככלי ירייה גם את החלקים ,את האביזרים ואת התחמושת ,על כן כל החוקים,
התקנות וההנחיות החלות על כלי הנשק חלות גם על כל אלו.
.דהחוק מגדיר באיזה כלי מותר לצוד או להשתמש לצורך פגיעה בחיות בר.

7.1.2

בטיחות ואחסנה של כלי ירייה
.אכללי זהירות כלליים
■התייחס תמיד אל כלי הירייה כאל כלי ירייה טעון.
■אין לכוון את כלי הירייה לעבר אדם או חפץ שאינך מתכוון לירות בו ,גם אם אתה בטוח שכלי
הירייה אינו טעון.
■הכנס אצבע לשמורת ההדק רק כאשר הקנה פונה לכיוון בטוח ויש צורך לבצע ירייה.
■באימון ובזמן ירי היה בטוח בזיהוי המטרה וסביבתה.
.בהוראות בטיחות בכלי ירייה
■כלי הירייה חייב להיות בכל עת תקין ומתוחזק היטב.
■הקפד להכיר היטב את כלי הירייה שברשותך.
■אין לשאת כלי ירייה אלא לאחר שהינך מכירו היטב.
■כל אימון בכלי ירייה ,כולל אימון יבש ,יבוצע במטווח מאושר בלבד.
■בזמן שהותך במטווח הקפד למלא אחר הוראות הבטיחות והנחיות מנהל המטווח ומדריך
הירי.
■אין לירות לעבר עצמים בלתי חדירים מחשש לנתירים.
■הקפד לרענן את התחמושת שברשותך .בכל מקרה אין להשתמש בתחמושת פגומה (מעיכות
בתרמיל ,קורוזיה ,קליע רופף) או בתחמושת שבאה במגע עם שמן או מים.
■תחמושת אימונים שניתנה במטווח מיועדת למטווח בלבד; חל איסור מוחלט להוציא תחמושת
זו מחוץ למטווח.
.גניקוי כלי הירייה
■החזקת כלי ירייה במצב נקי ומטופל חשובה לשמירת תקינות פעילותו.לפני ניקוי כלי ירייה
יש לבצע קודם פריקת המחסנית והתחמושת ובדיקת כלי הירייה לפני הפירוק ,תוך הקפדה
על נוהלי פריקת כלי ירייה כמפורט במדריך של האגף לרישוי כלי יריה.
■בעת ניקוי חלקי כלי הירייה ובזמן ההרכבה יש לבדוק שלמות ותקינות כל המכלול.
■במקרה של תקלה או חשד לאי תקינות כלשהי יש לפנות לעסק מורשה לכלי ירייה לשם תיקון
ובדיקה.
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■יש להקפיד על ניקיון הקנה ומניעת חסימתו על ידי גורם זר ,דבר העשוי לסכן את הצייד
לגרום לפגיעה בנשק
.דהחסנה של כלי ירייה
■בהחסנת כלי ירייה בבית יש להקפיד להניח את כלי הירייה במקום נעול ,מחוץ להישג ידם של
אנשים ,ילדים כמבוגרים.
■מומלץ לרכוש כספת ביתית להחסנת הנשק ולהתקין אותה במקום מסתור.
■יש לפרוק את הנשק מהתחמושת לפני ההחסנה.
■בהחסנת כלי ירייה יש לאחסן בנפרד את כלי הירייה ,התחמושת והמחסניות כך שיקשה לחבר
ביניהם.
■אין להשאיר כלי ירייה ותחמושת במכונית בשום מקרה ,זוהי עבירה פלילית.

7.2
7.2.1

נשק ותחמושת לציד
כלי נשק מאושרים לציד
.אתקנות הציד קובעות כי כלי הנשק היחיד המאושר לציד הינו רובה הציד בעל הקנה החלק.
■אסורים לשימוש בציד אלא בהיתר כתוב ממנהל הרשות :כל כלי הנשק האחרים (לרבות רובה
אוויר ,רובה זעיר ,רובה סלילי ,אקדח ,רובה צבאי ,נשק עם קנים בעלי סלילים מסוג כזה
או אחר ,שימוש ברובה צבילינג או דרילינג שאחד הקנים הוא סלילי ,וכן שימוש בכל התקן
המחובר לקדח הקנה שאינו משנק בעל קנה חלק).
.באמצעים כגון רובה קשת ,חץ וקשת ,קנה נשיפה וכו'.
.גרובה ציד בעל קנה חלק ()shotgun

.דמנגנונים ברובי ציד
■מנגנון שבירה ( – )break actionבדרך כלל מדובר ברובים דו-קניים .שתי התצורות העיקריות
הן קנה ליד קנה ( )side-by-sideוקנה מעל קנה ( .)over-underבמנגנון זה טעינת התחמישים
לבית הבליעה מתבצעת באופן ידני.
■מנגנון פאמפ ( – )pump actionלרובים מהסוג הזה שחלה המכילה מספר תחמישים .טעינת
התחמישים לבית הבליעה מתבצעת על ידי משיכת המתפס לאחור ושחרורו.
■מנגנון חצי אוטומטי (אבו חמסה – )semi-automatic, self-loading ,לרובים מהסוג הזה
שחלה המכילה מספר תחמישים .טעינת התחמישים לבית הבליעה מתבצעת באופן אוטומטי
על ידי המנגנון .ישנם מנגנונים מסוגים שונים אשר מופעלים על ידי הרתע של הנשק ,על ידי
הגזים של הפיצוץ ,על ידי כוח הכבדה וכו'.
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■ישנם מנגנונים נוספים כגון בריחי ,מנוף ,אוטומטי וכו' ,אך אלו אינם נפוצים.
.ההקוטר – "גייג'" ברובי ציד
■הקוטר של רובי הציד לא מוגדר במילימטרים או באינצ'ים אלא בגייג'.
בעבר כדי לקבוע את הגייג' של רובה ציד לקחו חרשי הנשק ליברה של עופרת (כחצי קילו) ויצקו
כדורי עופרת בקוטר של הקנה .אם מליברה של עופרת ייצרו  12כדורים ,הרובה הוגדר  12גייג',
כלומר ככל שקוטר הקנה גדול יותר ,כך קטן מספר כדורי העופרת שאפשר ליצוק מליברה של
עופרת.
■טבלת מספרי הגייג' והקוטר שלהם במילימטרים
מספר הגייג'
6
10
12
14
16
20
24
28
32

הקוטר במ"מ
23.3
19.7
18.5
0.69
0.66
0.615
0.58
0.55
0.52

הקוטר באינץ'
0.92
0.77
0.73
17.6
16.8
15.6
14.7
14
13.4

■הקוטר היחיד שאינו גייג' אלא קוטר במובן המוכר לנו הוא ה .410-קוטרו  0.410אינץ'.
■בארץ הרוב המכריע של רובי הציד הם  12גייג' ,אבל מטעמי בטיחות חשוב מאוד לזכור שיש
גם קטרים אחרים .שימוש בתחמושת בקוטר שאינו מותאם לנשק עלול לסכן את היורה.

 7.2.2טווחי כלי ירייה
בעת השימוש בכלי הירייה יש להביא בחשבון את הטווח המרבי שאליו הקלע עלול להגיע (נתוני
 .)NSSF/SAAMIיש להביא בחשבון שמשתנים רבים משפיעים על הטווח המרבי ,ובמקרים מסוימים
הוא יכול להיות גדול מהנתונים המוצגים כאן.
סוג הקלע
(עופרת)

כדורית

סלאג

מידה
9
7.5
6
5
4
2
0
00
במשקל אונקייה 1

טווח מרבי בגובה
פני הים (מ')
220
250
260
275
300
340
550
610
1150

טווח מרבי בגובה
 4,000מ' (מ')
290
340
360
430
460
480
800
820
1,600

 7.2.3סוגי תחמושת בציד
.ארקע
■בשונה מרובים סליליים ,שנדרשים לפגוע במטרה בקלע אחד ,רובי ציד נדרשים ליצור פיזור
אופטימלי של הגלולות וכך להבטיח פגיעה איכותית במטרה .פיזור זה (בשפה המקצועית
"מיתר" –  )stringהוא ענן תלת-ממדי של גלולות .פגיעה של המיתר במטרה קשיחה כגון
צידה ,במטרת נייר או בצלחת חרס היא המדפס (.)pattern
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מיתר – כדור ציד שיורה תחמיש עם גלולות במעין ענן .הממדים השונים של המיתר קובעים (יחד
עם משתנים אחרים) את היכולת של התחמיש לפגוע בצידה ולהמית אותה בדרך הומנית .במילים
אחרות מדובר בפיזור תלת-ממדי של הגלולות במרחב .מיתר ארוך משפר את הסתברות הפגיעה
במטרה נעה ,אך גורע ממספר הגלולות שפוגעות במטרה.
מדפס – מדפס הוא הפיזור הדו-ממדי של הגלולות במטרה ברגע הפגיעה .גודל המדפס משפר את
סיכוי הפגיעה במטרה ,אך גורע ממספר הכדוריות שפוגעות בה .במדפס איכותי פיזור הגלולות
אחיד ,ללא "חורים" שדרכם הצידה יכולה לחמוק.
■המטרה בירי לצורכי ציד היא כפולה :לייצר על המטרה או הצידה מדפס פתוח דיו לפיצוי על
השגיאות שלנו בכיוון ,אך גם צפוף דיו להרבות פגיעות במטרה.
■יש לציין כי ככל שמתרחקים מקדח הקנה המדפס נפתח יותר ויותר .למשל מדפס איכותי
מ 20-מ' יהפוך למדפס מפוזר מאוד מ 50-מ'.
■יש כמה דרכים להשפיע על גודל המדפס ,על צורתו ,על צפיפותו ועל אורך מיתר הגלולות,
אולם הכלי היעיל והגמיש ביותר הוא המשנק (צ'וק).
■על הצייד להכיר את המדפסים שהשילובים של הרובה ,המשנק והתחמיש יוצרים בטווחים
שונים .עליו להיות מסוגל לאמוד את הטווח ולדמיין את הפיזור על המטרה בכל טווח.

.אהתחמיש
■התחמיש של רובה הציד הוא תחמיש בעל צורה גלילית ומורכב מהרכיבים הבאים :פיקה,
כרכוב ,תרמיל ,חומר נפץ הודף (חנ"ה) ,פקקים ,גלולות או סלאג ,וסגירה (קרימפ – .)crimp
מלבד רכיבים אלו היצרנים מוסיפים לפעמים עוד רכיבים כגון כוסיות ובולמי זעזועים.
■על תרמיל הפלסטיק מודפסים בדרך כלל שם היצרן והמפרט הטכני של התחמיש ,כגון קוטר,
אורך התרמיל ,המידה של הגלולות ,כמות החנ"ה ,ולפעמים עוד נתונים.
■התחמיש מכיל קלעים מסוגים שונים .הנפוצים הם הגלולות והסלאגים .מספר הגלולות
בתחמיש מודפס על האריזה.
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.באורך התחמיש
■תחמישים בעלי אותו קוטר ,למשל גייג'  ,12מיוצרים באורכים שונים.
האורך באינץ'
2 1/2
2 3/4
3
3 1/2

האורך במ"מ
65
70
76
89

הכינוי
רגיל
מגנום
סופר מגנום

■תחמישים ארוכים יותר מסוגלים להכיל יותר חנ"ה או יותר כדוריות ,אך יש להביא בחשבון
שאין מתאם ישיר בין אורך התחמיש לאיכות המדפס בטווח הנדרש ,ולכן יש לבחון כל מקרה
לגופו.
■על הצייד לבדוק מהן מידות בית הבליעה של הרובה שברשותו .נתון זה מצוין בדרך כלל על
הקנה קרוב לחיבור למנגנון.
■חל איסור מוחלט לירות תחמישים ארוכים יותר מאורכו הנומינלי של בית הבליעה!
.גכמות תחמושת מותרת להחזקה בשנה
■כמות התחמושת בשנה המותרת להחזקה אצל ציידים בעלי רישיון היא  700כדורים.
■עם סיום המלאי יכול הצייד לחתום על תצהיר לפני פקיד רישוי כלי ירייה בבקשה לקבלת
היתר לרכישת תחמושת נוספת בכפוף להמלצת רשות הטבע והגנים.
יש לציין כי נתון זה עשוי להשתנות במשך השנים ובאחריות הצייד לוודא כי הוא אינו חורג מההנחיות
התקפות.

 7.2.4עקרונות הירי ברובה ציד
.אהקליעה ברובה ציד בעל קנה חלק מתחלקת לשני סוגים:
■ירי סלאגים ,דהיינו ירי של קלע אחד .עקרונות הקליעה בירי סלאגים דומים מאוד לעקרונות
הקליעה ברובה סלילי.
■ירי מספר רב של גלולות על מטרות מהירות באוויר ועל הקרקע .ירי מסוג זה דורש מיומנויות
אחרות לגמרי ,והדגש בו הוא על תגובות מהירות ,קואורדינציה וגמישות.
.בעקרונות הקליעה ברובה ציד הם:
■עמידה ויחס גוף-מטרה – הדגש הוא על עמידת מתאגרף וכיפוף קל בברכיים.
■הצבעה – מאחר שהמטרות מהירות אין זמן להשיג תמונת כוונות מושלמת ולכן אנחנו
מסתפקים בהצבעה על המטרה .תמונת הכוונות ,דהיינו הכוונת הקדמית וחלק מהצלע ,היא
תמונת הבזק.
■כיתוף הנשק – חשוב להקפיד על הרמת הנשק אל הלחי ולא ההפך .הלחי תמיד נוגעת בקת
לפני שהקת נכנסת לשקע הכתף .השאיפה היא שנקודות האחיזה בלחי ובכתף יהיו תמיד
אותן נקודות.
■לחיצה על ההדק – בשונה מירי ברובה סלילי ,במקום סחיטה הדרגתית אנחנו לוחצים לחיצה
מהירה על ההדק.
.גירי במטרות נעות
■כדי להבטיח פגיעה במטרות נעות אנחנו צריכים לצפות איפה תהיה המטרה בעוד שניות
מספר ולירות על המטרה הדמיונית.
■באומדן הטווח אל מטרות אוויריות יש עוד קושי :בשעה שעל הקרקע יש לנו נקודות התייחסות,
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באוויר נקודת הציון היחידה היא גודל המטרה בתמונת הכוונות שלנו.

 7.2.5עקרונות בהתאמת כלי הנשק ואבזריו לסוג הציד
.אהמטרה וניתוח התנאים להשגתה
■המטרה של הצייד היא להמית את הצידה בדרך הומנית.
■כדי לפגוע בצידה בגלולות בקוטר שמבטיח המתה הומנית יש חשיבות מכרעת בבחירת
התחמושת.
■פגיעה ממספר גלולות רב ככל האפשר מבטיחה המתה הומנית של חיית הבר .המפתח לפגיעה
כזאת הוא מדפס איכותי בטווח שבו הירי מתבצע ,לכן יש חשיבות מכרעת ליכולת למדוד או
לאמוד מרחק ולהכיר את המדפסים בטווחים השונים.
■יצירת מדפס רחב דיו לפגיעות גם במטרה נעה ,ואיכותי דיו כדי שיהיה ללא "חורים" .מדפס
לא איכותי ולא אחיד יגרום לפגיעה מגלולות מעטות ולפציעת החיה ,וכדי להימנע מכך עלינו
להכיר את המדפסים שיוצרים השילובים של רובה ,משנק ותחמושת.
.בבחירת התחמושת
		

בעת בחירת התחמושת אנחנו מבקשים לאזן צרכים:
■יש לבחור גלולות גדולות דיין כדי להבטיח המתה הומנית.
■יש לבחור גלולות קטנות דיין כדי שבתחמיש יהיו לנו גלולות במספר מספק ליצירת מדפס
איכותי בטווח שבו אנחנו מבקשים לעבוד.
■יש לבחור תחמושת שתבטיח רתע חלש ככל האפשר בהינתן הצרכים האחרים .רתע שהצייד
מתקשה להתמודד עימו בעת ירי ,יהפוך את הציד לחוויה של סבל וכאב.
■טבלה בסיסית של מידות מומלצות לסוגי צידה שונים:
הצידה
ברווזים גדולים
ברווזים קטנים
יונים בשדה
בולבולים וזרזירים
חזיר בר

הגלולה (עופרת בלבד)
4–2
7–4
8–6
9–7
 00/000או סלאג

המבקשים לעבור לתחמושת נטולת עופרת מחויבים לבחון את המשמעויות של בחירת התחמושת.
גלולות הפלדה (הגלולות נטולות העופרת הנפוצות ביותר) קלות באופן ניכר מגלולות העופרת,
ועניין זה מחייב את הצייד להשתמש בגלולות בעלות קוטר גדול יותר.
■יש לבדוק את המדפס של התחמיש שבו אנחנו משתמשים בטווחים שונים .יש לזכור כי
תחמישים בעלי מפרט דומה של יצרנים שונים מייצרים מדפסים שונים ,ואותו תחמיש מייצר
מדפסים שונים בירי מרובים שונים.
.גבחירת המשנק
■אחרי הגדרת הצידה ,התחמושת הרצויה והמדפס הבסיסי של התחמושת ,יש להעריך מה
יהיה טווח הירי .החלטה זו תתבסס בדרך כלל על מאפייני השטח ,על מיקום העמדה ,וכדומה.
■התאמת משנק מתאים תאפשר לקבוע את המדפס האופטימלי בטווחים שונים .על רובים
דו-קניים ,למשל ,אפשר להרכיב משנק אחד לעבודה בטווחים קצרים ומשנק אחר לעבודה
בטווחים ארוכים.
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.דמדידה או אומדן הטווח
■היכולת למדוד או לאמוד את הטווח חשובה הן בהיבט המעשי הן בהיבט האתי.
■על הצייד להכיר את המגבלות שלו ולדעת באיזה מצבים הוא אינו יכול להבטיח המתה הומנית
של הצידה.

 7.3שיטות ציד
7.3.1

שיטות ציד

 7.3.2ציד סטטי
.אהצייד נשאר בעמדה סטטית ונותן לצידה להתקרב אליו.
.בעמדה טבעית – בעמדה זו הצייד מנצל את נתוני התבליט והתכסית.
.געמדה קרקעית – בעמדה זו יש מרכיבים מלאכותיים כגון רשתות הסוואה.
.דעמדה מוגבהת – עמדת עץ ,מגדל או כל עמדה אחרת שממוקמת בנקודה גבוהה .יכולים להיות
בה מרכיבים מלאכותיים.

 7.3.3ציד בתנועה
.אהצייד נע ברגל או בנסיעה כדי להגיע לטווח הירי בצידה.
.בציד בסריקה – הליכה שקטה המשלבת עצירות עתיות לתצפית ולתשמוע.
.גהליכה בעקבות – כמו שיטת ציד בסריקה ועליה נוספת הליכה ממוקדת בעקבות חיית בר או
חיות בר.
.דציד רכוב – סריקת השטח ברכב ממונע (יש לציין שעל פי החוק והתקנות שיטת ציד זו אסורה,
למעט מקרים שבהם ניתן אישור צידה מיוחד) .בציד רכוב הירי יתבצע במצב עצירה מוחלטת
של הרכב.

 7.3.4שיטות משולבות
■שיטות ציד שמשלבות את שתי השיטות שלעיל ,למשל ציד בגירוש .בציד מסוג זה מרכיב נע
(כלבים בדרך כלל) מנתב את הצידה לכיוון ציידים ממתינים בעמדות סטטיות.

 7.3.5ציד לילה לעומת ציד יום
		

ציד בשעות הלילה והמעבר מציד יום לציד לילה מציב לצייד אתגרים מיוחדים:
■ניווט בשטח – בשעות החשיכה ההתמצאות והניווט בשטח קשים יותר מבשעות היום .אין
לצוד בתאי שטח בלילה אם הצייד לא סייר בשטח ולמד אותו בשעות האור.
■זיהוי עצמי – שיטות הזיהוי של שעות היום לא מתאימות לשעות הלילה .הבעיה מחריפה
כשבשטח פועלים כמה ציידים או קבוצות של ציידים .באחריות הצייד לברר מי הם משתמשי
השטח האחרים ,ליצור עימם קשר בטרם היציאה לציד ולתאם גזרות ציד וגבולות גזרה .כמו
כן באחריות הצייד לבחור אמצעי זיהוי יעיל לשעות העבודה ולסוג שטח הציד.
■זיהוי הצידה – הצורך בזיהוי חד-ערכי של הצידה מחייב את הצייד להשתמש באמצעי תאורה
יעילים בהתאם לתנאי הסביבה (בכפוף לחוק ולתקנות ,האוסרות סינוור הצידה).
■יודגש כי שעות הציד בעונת הציד הן שעות האור בלבד .ציד בלילה ייעשה בהיתר מיוחד בדרך
כלל.
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 7.3.6צייד יחיד לעומת ציד בקבוצות
■צייד שפועל לבד צריך לנקוט משנה זהירות ולעשות הערכת סיכונים.
■ציד בצוותא מחייב קביעת נוהלי עבודה לחברי הקבוצה בכל הקשור לתנועה ,לגזרות ירי
וכו'.

 7.3.7שימוש באמצעים מיוחדים
■אסור להשתמש באמצעים מיוחדים לעזר בציד (אמצעי ראיית לילה ,צייני לייזר ,מכשירי
גילוי חום ,ועוד) אם לא ניתן לכך היתר מפורש ופרטני מאת רשות הטבע והגנים.

 7.4כללי התנהגות בעת ציד
7.4.1

נשיאת הנשק בעת ציד
.אעל פי החוק בנשיאת נשק ברכב או בתנועה מחוץ לאזור הציד הנשק יהיה פרוק ובתוך הנרתיק
המיועד לכך בלבד .הנרתיק מגן על הרובה ומאפשר נשיאה בטוחה.
.בלאחר שתיית אלכוהול אין לקחת נשק לידיים ,ובוודאי לא לנסות לירות.

.גאסור לגעת בנשק או לבדוק או לנסות נשק שאינו שלך .החוק קובע כי נשק הוא אישי ואינו ניתן
להעברה לאדם אחר.

 7.4.2התאמת הנשק והתחמושת לציד
.איש להצטייד ברובה ובכדורים מתאימים לציד המתוכנן.
.ביש להצטייד בתחמושת מתאימה לנשק.
.גיש לשאת את הכדורים בחגורת כדורים .החגורה שומרת עליהם ומונעת פגיעה בהם.

 7.4.3כיוון וירי
.איש לבדוק את תקינות הנשק טרם יציאה לציד :יש לבדוק את תקינות הרובה ולכוון אותו על
מטרה מאושרת ובמטווח בלבד .אין לנסות את הנשק בכיוון ובירי על בעלי חיים.
.ביש לוודא שהתחמושת מתאימה לקליבר הרובה (לסוג הציד).
.גאסור להניח אצבע על הדק הנשק אלא בירי עצמו.
.דיש לכוון את הנשק אך ורק למטרה ,ובתנאי שהמטרה זוהתה בוודאות.
.היש לוודא שליד המטרה אין אנשים או בעלי חיים שאסור לפגוע בהם .יש לזכור כי החוק אוסר
לצוד בתחום  500מטרים מהבית הקרוב ביותר ביישוב הקרוב.
.ובכיוון למטרת ציד אין להשעין רובה על משענת בלתי יציבה או על מכונית ,כדי שלא יישמט
וייפול וכדי למנוע ירי בלתי מבוקר ובלתי מדויק.
.זבציד עופות יש לוודא מסלול תעופת הירי לפני הירי.
.חאסור לירות בשני הקנים יחד ברובה דו-קני.
.טאסור לירות במשטח שטוח וקשה או בפני המים.

 7.4.4פריקה וטעינה
.אנצירת הנשק
■יש לנצור את הנשק לאחר טעינה וטרם ירי.
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■כל נשק ייחשב טעון .היום עדיין יש בשימוש כלי נשק ללא נצרה.
■אין לסמוך על הנצרה .הנצרה נוצרת את ההדק ,אך לא את הנוקר.
■ציידים רבים נמנעים מלהשתמש בנצרה כי פתיחתה מסיטה את תשומת ליבו של הצייד
מכיוון הנשק לחיה ,אולם יש לזכור כי הביטחון קודם לכול.
.בטעינת הנשק
■יש להקפיד שהטענת הרובה תיעשה רק בעת הציד ממש.
■עד טעינתו על הרובה להיות "שבור" או על הבריח להיות פתוח (משוך לאחור) ברובה חצי
אוטומטי.
■טעינת הרובה תיעשה אך ורק כשהרובה מופנה לכיוון בטוח .יש להיזהר מלכוון את הרובה
לאדם או לחפץ מפני שבעת הטעינה עלול להיפלט כדור.
.גפריקה
■בסיום הירי ולפני כל פעולה אחרת יש לפרוק את הרובה ולבדוק שאינו טעון.
■הפריקה תיעשה בהפניית הרובה לכיוון בטוח.
.דמסירת נשק
■במסירת נשק מאדם לחברו (לצורכי החזקה בלבד ,הרי הנשק הוא אישי) יופנה הקנה
למעלה והנשק יהיה פרוק.
■רובה ציד דו-קני יימסר פתוח ובתי הבליעה יהיו ריקים.
■רובה ציד חצי אוטומטי יימסר ללא כדורים והבריח יהיה פתוח.

 7.4.5שימוש בנשק מכלי רכב
.אאסור להתעסק ברובה בעת נסיעה.
.באסור שהרובה יהיה טעון בנסיעה .קפיצות הרכב עלולות לגרום פליטת כדור.
.גאסור לטעון או לפרוק רובה בכלי רכב.
.דאסור לירות מכלי רכב אלא בהיתר מיוחד ובמצב עצירה.
.הלפי החוק נשק בכלי רכב חייב להיות בתוך נרתיק (נרתיק קרוע שמאפשר את הפעלת הנשק
בהיותו בתוך הנרתיק ייחשב כאילו הצייד נשא את הנשק ללא נרתיק).

 7.4.6כללי התנהגות בעת נשיאת רובה בהליכה
.אכאמור ,חובה לשמור את הרובה בנרתיק בכלי הרכב ועד מקום הציד.
.באם יש לרובה רצועה כדאי להסירה באזור הציד כדי שלא תסתבך בענפים ותסיט את הרובה
בפתאומיות.
.גבעת הליכה בשטח יש להפנות את קנה הרובה לכיוון בטוח .מומלץ לאחוז את הרובה כך :בית
הבליעה בכף היד ,הרובה מונח בכיפוף המפרק והקנה פונה מעלה.
.דבעת מעבר מכשול כמו גדר או תעלה:
■יש לפרוק את הרובה ולעבור את המכשול באופן שהקת לפנים.
■אם חוצים מכשול יותר מאדם אחד ,על הראשון לעבור תחילה ללא נשק .משעבר את
המכשול ייקח את הנשק מחבריו מאחור ורק אז יעברו גם הם.
.האם כלי הנשק נפל
■ראשית יש לוודא שאינו מכוון לשום אדם או בעל חיים ,לאחר מכן יש להרימו בזהירות,
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לבדוק שהוא פרוק ,ורק אחר כך לבדוק את תקינותו במלוא הזהירות.
■אחרי שרובה נופל חשוב מאוד לבדוק את תקינות הקנים .יש לבדוק אם הם התעקמו
מהנפילה ואם הם נקיים ולא נכנס לתוכם גורם זר.

 7.4.7כללי התנהגות לציד בצוותא
.אאין לשאת רובים בהליכה בשורה עורפית כדי שאם צייד ימעד ,לא ייפלט כדור מרובהו לכיוון
הצייד ההולך לפניו.
.בבעת הליכה בשורה עורפית אין לירות במטרה הנמצאת לפנים או מאחור.
.גכדי לא לפגוע בציידים אחרים יש להימנע מלירות בעוף או ביונק העובר לידם.
.דאין לירות מעל ראשי ציידים אחרים.
.הבהליכה בשורה חזיתית
■יש לשמור על קשר עין עם האחרים ולוודא שקו ההליכה ישר.
■בהליכה יש להפנות את הרובים קדימה.
■יש להימנע ממגע של קנה בקנה.

 7.4.8תיאום הציד
.אבשונה מירי במקומות מוסדרים ,ציד נעשה בשטחים פתוחים – ביערות ,בשטחים חקלאיים,
בשטחי אש ובשטחים אחרים.
.בעל הציידים לזכור כי שטחים אלו משמשים בעלי עניין אחרים – מטיילים ,חקלאים ,חיילים ,ועוד.
.גבכל פעילות ציד בשטח יש להביא בחשבון שעשויים להיות בו גורמים אחרים מלבד הצייד עצמו.
ציידים אחרים ,נופשים ,מטיילים ,אנשי כוחות הביטחון – כל אלו עשויים לשהות בשטח הציד.
.דלכן לפני יציאה לציד יש לתאם את היציאה ולדווח עליה לאחראי הביטחון באזור .במדינת
ישראל הביטחון הוא נושא רגיש מאוד ,ויש ליידע את האחראים במקום על כוונות ירי.
.הכניסה לשטח אש מצריכה תיאום עם הצבא כל ימות השבוע .יש לזכור שצה"ל מתאמן לעיתים
גם מחוץ לשטחי האש ,ולכן כשיוצאים לציד יש להביא בחשבון פעילות של הצבא.
.ובטיפול בנזקי חקלאות וציד בשדות חקלאיים יש לתאם את הכניסה לשטחים ולדווח עליה גם
לחקלאים בעלי השטח.
.זדיווח ותיאום מונעים אפשרויות אלו:
■אי התאמה בין תכניות העבודה של החקלאי לתנועות הצייד.
■מצב שבו יותר מקבוצת ציידים אחת מסתובבת באותו שטח .מצב כזה עלול להיות מסוכן.
חשוב להדגיש כי השימוש ברובה הציד הוא באחריותו הבלבדית של הצייד .יש לירות רק לאחר זיהוי
ברור של חיית הציד ובדרך שאינה מסכנת אדם ,רכוש או בעלי חיים אחרים.

 7.4.9הצורך בסימן מזהה בעת ציד
אף שהחקיקה בישראל אינה מחייבת ,באחריות הצייד להביא בחשבון את ההמלצות המפורטות
להלן:
.אבגלל המצב הביטחוני וריבוי משתמשי השטח (חמושים ולא חמושים) יש צורך לזהות בבירור את
הצייד ואת כלי נשקו.
.בשיטות הזיהוי הן רבות (כובעי זיהוי ,אפודות זיהוי זוהרות ,פסי סימון זוהרים על כלי הנשק,
ועוד) .חשוב להדגיש שאין שיטה אחת שמתאימה לכל מצב ,ועל הצייד לבחור שיטה שתבדיל
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אותו ממשתמשי השטח האחרים בנסיבות הקיימות.
.גיש לציין כי שיטות הזיהוי המקובלות גורעות מיכולתו של הצייד להסוות את עצמו ,ועליו לאזן
באחריות את הצרכים השונים.

 7.5ערכים ועקרונות אתיים בציד
7.5.1

ערכים בציד ספורטיבי של בעלי חיים
.אאחריות הצייד – אחריות כוללת לאדם ,לטבע ולסביבה .אחריות בהפעלת כלי הירייה ,כלבי
הציד ,רכבי השטח והאמצעים האחרים שמשמשים את הצייד.
.בכבוד ודרך ארץ – לבעל החי ,לסביבה ,לצייד האחר ,למטייל ,לחקלאי ,לרכוש ולתשתיות ,לפקח
ולמשתמשי השטח האחרים.
.גהוגנות – יושר ,הגינות ,נדיבות ותום לב בעת הציד ובשימוש בשלל הציד.

 7.5.2עקרונות אתיים בציד
.אעקרונות אתיקה של הצייד בטבע
■שמור על ערכי הטבע ועל הסביבה.
■התחשב במגבלות .אם בציד אינך בטוח לחלוטין ביכולתך לשמור על הערכים ,ותר.
■צמצם את סבל החיה הניצודה ככל האפשר.
■כבד את החוק ואת התקנות.
■סייע לפקח במילוי תפקידיו.
■דווח על מפגעים ועבירות ציד.
.בעקרונות אתיקה בהתנהגות בין הצייד לחברו ובין הצייד לציבור
■הקפד על הבטיחות בנשק ,אל תסכן את הסובבים אותך.
■הימנע מהפרעה למשתמשי השטח האחרים בכלל ולציידים אחרים בפרט.
■שתף אחרים בידע ובניסיון שלך ,חנך את הציידים החדשים ושמור עליהם.
■נהג ברכוש שבשטח – ציבורי ופרטי כאחד – כאילו היה רכושך.
■כבד את הרגשות של אנשים שאינם עוסקים בציד.
■הצנע לכת – הימנע מהצגת הצידה והנשק בפומבי.
■הימנע מצילום ומהפצת תמונות וסרטונים שעלולים לפגוע ברגשות הזולת.

 7.6חוק צער בעלי חיים ומשמעויותיו בציד
7.6.1

הקשר בין חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד 1994-לפעילות
בתחום הציד
.אבחוק צער בעלי חיים (צב"ח) קבע המחוקק איסורים וסייגים על פגיעה בבעלי חיים מידי האדם.
.בציד בעלי חיים ,הן ברישיון ציד הן בהיתר ,הוא פעולה שמטבעה עלולה לגרום לבעל החיים סבל
ופגיעה שלא כחוק.
.גבזיקה לחוק צב"ח יש לתת את הדעת לשיטות הציד האסורות ולמגבלות ציד בזמנים ,בשעות
ובאזורים מוגדרים ,כאמור בתקנות ההגנה על חיית הבר (ראה בפרקים לעיל).
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.דאומנם פעולת הציד אמורה להסתיים בהמתת בעל החיים הניצוד ,אך חובת הצייד לדאוג שהדבר
ייעשה באופן הומני ויינקטו כל הצעדים למניעת סבל מהחי הניצוד.
.הציידים הנעזרים בכלבים מחויבים בנוסף לאמור לעיל לדאוג גם שאחזקת הכלבים שברשותם,
הטיפול בהם והעבדתם ייעשו כחוק.

 7.6.2סעיף  2לחוק צב"ח – איסור התעללות
.א( 2א)  לא יענה אדם בעל חיים ,לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.
.ב(ב)  לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.
.ג(ג)   לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים.
.ד(ד)  לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה ,קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה
או החודר לתוכה ,והכול למטרות נוי.
.ה(ה)  לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני ולא יעביד אדם בעל חיים
מעבר ליכולתו.

 7.6.3סעיף  2א לחוק צב"ח – איסור נטישה של בעל חיים
.א(א)  בעלים של בעל חיים או מחזיק בו לא ינטשו את בעל החיים.
.ב(ב)  נמצא בעל חיים עזוב ,על בעליו ועל מי שהחזיק בו באחרונה נטל ההוכחה כי לא נטשו.

 7.6.4סעיף  2א  1לחוק צב"ח – חובת בעלים או מחזיק לטפל בבעל החיים ולמנוע
התעללות בו

		

.א (א)  בעלים של בעל חיים או המחזיק בו חייבים לספק לו את צורכי מחייתו ,לדאוג לבריאותו
ולמנוע התעללות בו.
.ב (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) ובלי לגרוע מהוראות כל דין ,לא יראו בהמתה שבוצעה תוך
מניעת סבל מיותר כהפרת החובה לפי סעיף זה.

 7.6.5סעיף  4לחוק צב"ח – איסור המתה ברעל
		
		

לא יומת בעל חיים בסטריכנין או ברעל אחר שקבע המנהל בהודעה ברשומות ,אלא אם כן נתן
המנהל היתר לכך.
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8.8ממשק למיגור נזקים של חיות בר לחקלאות
 8.1נזקי חיות הבר לחקלאות – רקע
8.1.1

החקלאות בישראל
.אחקלאות היא אחד הגורמים החשובים בכלכלת ישראל והיא ביטוי מובהק של הקשר בין האדם
לאדמתו ולמולדתו.
.בהחקלאות בישראל מביאה לידי ביטוי יכולות טכנולוגיות ומדעיות המתפתחות בהתמדה ומציבות
את המדינה בחזית המדינות המפותחות בתחום זה.
.גמנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שהשטחים החקלאיים מהווים  18.3%משטח מדינת
ישראל ובהם מטעים ,פרדסים ,עצי זית ושטחים מעובדים אחרים.

 8.1.2יחסי גומלין בין טבע לחקלאות
.אחקלאות וטבע מתקיימים זה לצד זה ולעיתים זה בעזרת זה ,אך לא תמיד בהרמוניה ,ודוגמה לכך
היא הנזקים שחיות בר גורמות לחקלאות.
.ביחסי הגומלין בין הטבע לחקלאות מורכבים ,ויש בהם היבטים חיוביים ושליליים.
היבטים חיוביים:
■הטבע מספק לחקלאות "שירותים" כגון האבקה והדברת מזיקים.
■חלק מהטבע מתקיים בשטחים חקלאיים.
■החקלאות מספקת מזון ומים זמינים לחיות הבר.
■שטחים חקלאיים מהווים מסדרונות אקולוגיים.
היבטים שליליים:
■החקלאות פוגעת בטבע ,למשל בגידור שטחים פתוחים ובבניית חממות ובתי רשת.
■חומרי הדברה פוגעים בטבע.
■הקצאת מים לחקלאות ממקורות טבעיים פוגעת בטבע.

 8.2נזקים לחקלאות מחיות הבר בטבע
 8.2.1חיות בר אוכלות יבול חקלאי.
 8.2.2חיות בר פוגעות במערכות השקיה ובתשתיות חקלאיות.
 8.2.3חיות בר טורפות חיות בית ומשק.
 8.2.4חיות בר חודרות למשקים חקלאיים ולמרכזי מזון.
 8.2.5חיות בר רומסות שתילים ,עצים ויבול.
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 8.3דרכי התמודדות עם נזקי חיות הבר לחקלאות
 8.3.1רקע
.אהנזקים הקשים מחיות הבר מביאה את החקלאים לידי נקיטת צעדי מניעה ,אלא שרובם אינם
יעילים בטווח הארוך ,ואחרים אסורים על פי חוק.
.בחקלאים שבוחרים לנקוט פעולות אסורות ,כגון לכידה לא מבוקרת או הרעלה ,עלולים לגרום
להגברת כושר הנשיאה של השטח ולריבוי מינים מתפרצים בסופו של דבר ,וזה עלול לפגוע
פגיעה אנושה בטבע ובמארג החי באזור.
.גמצב קבוע זה ,קרי נזק מתמשך שחיות בר גורמות לחקלאות ,מעסיק שנים רבות את רשות הטבע
והגנים ואת החקלאים ,והם מחפשים פתרונות שיאפשרו לחקלאות ולחיות הבר לדור בכפיפה
אחת ולשמור על איזון סביר בחיים המשותפים.

 8.3.2התערבות בממשק טבע – חקלאות באמצעות היתרים
.אהפער בין צורכי החקלאים להתנהגות חיות הבר מחייב לעיתים התערבות לוויסות אוכלוסיות
ולטיפול בנזקים לחקלאות .חטיבת המדע של רשות הטבע והגנים והפקחים העוסקים במיגור
נזקים לחקלאות עושים מחקרים ובדיקות ,והוויסות נעשה לפי ממצאיהם ורק לאחר שננקטו
פעולות מקדימות לצמצום הנזק באופן שלא יפגע בחיות הבר.
.בהרתעה
■מדיניות מניעת הנזקים לחקלאות היא קודם כול הרתעה ,כלומר שימוש באמצעים למניעת
נזקים שאינם גורמים המתה.
■הפעלת אמצעי הרתעה (תותחי גז ,כדורי נפץ ,כלבי שמירה ,חומרי דחייה וכדומה) מותרת אך
רק בתחום השטח החקלאי (מטע ,שדה ,בריכת דגים וכדומה).
■כל הפעלת אמצעי הרתעה מחייבת לקבל היתר מרשות הטבע והגנים.
.גהמתה (היתר צידה)
■כאמור ,כל פגיעה בחיית בר מוגנת מחייבת קבלה של היתר בכתב מרשות הטבע והגנים,
ותיעשה כחלק מתוכנית ממשק .ההיתר הוא מסמך רשמי וכולל תנאים ,הגבלות והנחיות
מקצועיות.
■בהיתר לאמצעי הגורם המתה ייקבע מראש מספר הפרטים שמותר לצוד וכן מגבלות מיוחדות
לאזור ולהיקף הנזק.
■מספר הפרטים נקבע לאחר התייעצות עם אקולוג המחוז או המרחב או עם הרפרנט המתאים
בחטיבת מדע.
■בכל מקרה יצוין בהיתר במפורש מספר הפרטים המרבי שמותר לצוד.
■בהיתר אחד ניתן לרשום יותר ממין אחד של בעל חיים רק בתנאי ששיטת הפגיעה המאושרת
היא אותה שיטה לכל המינים בהיתר.
■על פי התקנות יש לקבל היתר בעבור כל פעולת פגיעה בחי או בערך טבע מוגן בתחום שמורת
טבע או גן לאומי ,גם במינים המוגדרים בתקנות מזיקים ,משום שבתוך השמורות והגנים כל
ערכי הטבע ,לרבות בעלי חיים ,מוגנים בחוק וחל איסור לבצע כל פעולה הפוגעת או העלולה
לפגוע בהם.
■מעת לעת מנפיקה הרשות היתר כללי לפגיעה בחיית בר מוגנת (למשל בחזירי בר).
■אין צורך לשאת היתר פרטני לציד שנעשה לפי המגבלות והתנאים שבהיתר הכללי.
■יש לקבל היתר מיוחד לשימוש בכלבים לאיתור חזירי בר או לירי מרכב.
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בהיתר צידה מצוין המידע הבא :שם המין; שיטות הפגיעה או הציד; המקומות שבהם יותרו הפגיעה
או הציד; תקופת ההיתר; מידע נוסף על המין.

 8.3.3הטיפול בנזקים לחקלאות הנגרמים ממינים מתפרצים
מין מתפרץ הוא מין שחרג מתפוצתו הטבעית בשל השפעות האדם על הטבע .רוב המינים המתפרצים
יודעים לנצל את השפעות האדם לשגשוגם.
.אמינים מתפרצים הם גם מיני צומח וחי טבעיים שצומחים או גדלים בתחום תפוצתם ,אך מתרבים
ומאכלסים תאי שטח בצפיפות גדולה מצפיפותם הטבעית בו .הסיבות לכך תלויות במין עצמו
או בשינויים סביבתיים.
.בשינוי סביבתי הוא בדרך כלל זמינות של משאב שכמותו בטבע מוגבלת .מינים המגיבים מהר על
שינוי בזמינות המשאב מתרבים ,ולעיתים קרובות דוחקים מינים אחרים .התן הזהוב ,לדוגמה,
מנצל לתזונתו שיירי מזון ואשפה בחניונים ובשטחים חקלאיים ,ואוכלוסייתו מתרבה ועולה על
מספר הפרטים האופטימלי בתא שטח נתון .במצב זה לא נשארים עודפי מזון והתנים עלולים
לפגוע בבעלי חיים אחרים או להסב נזקים לתוצרת חקלאית ולמשק האדם .דוגמה מתחום
הצומח היא מיני צומח רודראלי (של ִצידי דרכים) :עבודות פיתוח לביסוס כביש או דרך עפר
יוצרות הפרעה .יש מינים שמגיבים עליה במהירות (טיון דביק למשל) .ויש מינים שתגובתם
איטית (קורנית מקורקפת למשל).
.גמינים מתפרצים רבים הם חיות בר מוגנות ,ולכן אין לראות בהם מזיקים .מין מזיק הוא הגדרה
חוקית הקבועה בחוק הגנת חיית הבר.
.דלפגיעה במין מתפרץ מזיק שהוא מין מוגן על פי החוק יש לקבל היתר מרשות הטבע והגנים.

 8.3.4פגיעה בחיות בר מזיקות לחקלאות המוגדרות "מזיקים" בתקנות
על פי החוק להגנת חיית הבר "מזיק" הוא חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא מזיק.
.אלחיות הבר המוגדרת "מזיקים" בתקנות אין הגנה מכוח חוק הגנת חיית הבר ,לכן מותר לכל אדם
לצוד אותן ולפגוע בהן ללא צורך בהיתר ,כל עוד החיה אינה בתחום שמורת טבע או גן לאומי וכל
עוד האדם הצד אינו מפר חוקים אחרים ,למשל את תקנות התווית (לשימוש נכון בחומרי הדברה)
או את חוק צער בעלי חיים.
.בלפגיעה במינים המוגדרים מזיקים בתקנות דרוש היתר מהרשות בשני תנאים בלבד:
■אם משתמשים ברשתות ערפל ללכידתם ,וזה על מנת למנוע פגיעה בחיות בר מוגנות בשיטה
זו.
■אם הציד או הפגיעה נעשים בתחום שמורת טבע או גן לאומי (מפני שבהם כל ערכי הטבע
מוגנים מכוח החוק ,גם המוגדרים מזיקים) .בהיתר ייכתב מה מותר ומה אסור.

 8.3.5פגיעה בחיות בר מזיקות לחקלאות המוגדרות מינים פולשים
מין פולש הוא מין שאין טבעו לחיות באזור הגיאוגרפי של מדינת ישראל .מינים פולשים מתפשטים
מתחום מחייתם הטבעי כנוסעים סמויים בתשתיות שבנה האדם ,ובדרכים אחרות.
.אמינים פולשים שמצליחים להתבסס ,להתרבות ולהגדיל את תחום תפוצתם באתר המחיה החדש
שלהם ,עלולים לגרום נזקים בתחום התפוצה החדש .קצב המעבר וההתבססות של מינים פולשים
ושיעור התופעה גברו מאוד מפעולות מעשה ידי האדם ויצרו גל הגירה חסר תקדים של מינים.
.בפעולות ממשק המכוונות למניעה ולמיגור של מינים פולשים נעשות בכמה מישורים – משותפות
בוועדות המפקחות על יבוא של מינים חדשים של צומח וחי לישראל ,פיקוח על גני חיות ופינות
חי והפעלת צוותים ייעודיים למיגור מינים פולשים ,עד עבודה עם גופי תשתית וניהול שטחים
פתוחים .כל זה נעשה כדי לצמצם את הפגיעה של המינים הפולשים ולמנוע את התפשטותם
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בעתיד .בד בבד נעשות פעולות הסברה וחינוך לתושבי מדינת ישראל בכלל ולקהלי יעד מוגדרים
בפרט.
.גלמדינת ישראל מחויבות בינלאומית לטיפול במינים פולשים .מינים פולשים נחשבים היום לגורם
השני בחשיבותו להכחדת מינים (אחרי הרס בתי גידול) ,ובכך מהווים סכנה ממשית למגוון
הביולוגי בקנה מידה מקומי ,אזורי ועולמי.
.דבסעיף  8ח‘ באמנת ריו בדבר המגוון הביולוגי כתוב" :ככל שהדבר אפשרי ומתאים ,כל צד באמנה
ימנע חדירתם של מינים זרים המאיימים על מערכות אקולוגיות ,על סביבות או על מינים ,ישלוט
בהם או ידבירם".
ישראל חתומה על אמנה זו ומחויבת לקיים את עקרונותיה .במדינות מפותחות שבהן מודעות
סביבתית גבוהה ,כגון ארצות הברית ,דרום אפריקה ואוסטרליה ,מקצים בכל שנה תקציבי עתק
למיגור מינים פולשים ולשיקום נזקיהם.
.הכאמור ,מינים פולשים הם מינים שמצליחים להתבסס ,להתרבות ולהגדיל את תחום תפוצתם
באתר המחיה החדש שלהם ,והם עלולים לגרום נזקים בו .רוב המינים הפולשים עוברים יבשות
או בין ארצות שאין להן גבול משותף (בהנחה שגבול בינלאומי אינו גבול בין תנאים סביבתיים).
מכמה סיבות ,בהן רגולציה מחמירה של העברת מיני צומח ממדינה למדינה ,המינים מגיעים
ללא טפילים מקומיים וללא בעלי חיים מארץ המוצא שירסנו את גדילתם – בין בטריפה בין
באללופתיה או בטפילות .בהיעדר תנאים מרסנים בארץ היעד ,המינים המגיעים עלולים לחרוג
מהתחומים שאליהם יועדו בעת העברתם – נוי וגינון ,ריסון נדידת חולות ,גידול חקלאי וכדומה
– ולדחוק את המינים המקומיים .מין פולש חודר לבתי הגידול הטבעיים וגורם בהם שינויים
דרמטיים ,שכן בעקבות הפגיעה בתחרות בין מיני צמחים עלול להשתנות בהם גם מגוון בעלי
החיים המקומיים.
.ומעבר של מינים ממקום למקום והתבססות בבתי גידול חדשים הם תהליכים טבעיים בעלי תפקיד
מפתח באבולוציה .עם זאת ,השפעת האדם על קצב המעברים ושיעורם ,ויכולתו לסלק מחסומים
טבעיים חוללו גל הגירה חסר תקדים של מינים .הגירה המונית גורמת נזק רב-ממדי למינים,
למערכות אקולוגיות ,לתהליכים טבעיים וגם לכלכלה ולבריאות האדם.
.זהנזקים העיקריים מהתבססות של מינים פולשים:
■נזקים לסביבה :הפחתה של המגוון הביולוגי בגלל תחרות והכחדה של אוכלוסיות מקומיות
טבעיות.
■פגיעה במגוון הגנטי וסכנה שהמערכות האקולוגיות ישתנו מבחינת הרכב המינים.
■פגיעה באקוויפרים ובאיכות המים.
■נזקים לכלכלה :עלויות גבוהות בחקלאות ,ביערנות ,בדגה ובתעשיות אחרות.
■נזקים לבריאות :פגיעה בבריאות האדם.
.טתהליך פלישה של מין זר הוא תהליך הדרגתי .החדירה של מין זר לאזור חדש יכולה להיעשות
במכוון (למשל הבאת עצים זרים לייעור או אקלום צמחי נוי זרים לגינון) או לא במכוון (למשל
העברת מחלות ומזיקים דרך צמחים או בעלי חיים מיובאים) .לא כל מין זר הופך למין פולש ,אך
בכל מין טמון סיכון שיהפוך לפולש ,ואף שלרוב המינים הפולשים יש תכונות ביולוגיות משותפות
(כמו קצב רבייה גדול ושרידות גבוהה בתנאי אקלים מגוונים ובבתי גידול שונים) ,אין דרך מדויקת
לחזות לפי התכונות את רמת הסיכון שמין יהפוך לפולש.
.יפלישה של מין לאזור גיאוגרפי אחד או לכמה אזורים היא תמרור אזהרה ועשויה להעיד על כושר
פולשנותו של המין לאזורים אחרים בעלי אקלים דומה.
	.איהארגון הבינלאומי לשמירת טבע ( )IUCNמציע שני קווים מנחים למאבק במינים פולשים:
■מניעת אינטרודוקציה (הכנסה) :זאת הדרך היעילה ביותר להתמודד עם מינים פולשים.
■נקיטת זהירות :יש להימנע מייבוא מין זר אם יש חשש שהמין יפגע במגוון הביולוגי המקומי,
גם אם אין החשש מבוסס מבחינה מדעית.
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	.ביההיסטוריה של מינים פולשים מלמדת שתהליך הפלישה של רבים מהם התחיל תקופה ארוכה
אחרי חדירתם לאזור חדש .בתקופה זו ,המכונה תקופת השהיה ( ,)lag-phaseאין סימנים
מוקדמים לפלישה (כמו התרבות בקצב גבוה או הגדלת תחום התפוצה) ,ורק בשלב כלשהו בחיי
האוכלוסייה ,מסיבות שאינן תמיד ברורות ,המין מתחיל להתרבות ,לייצר מספר רב של צאצאים
ולהפיץ אותם למרחקים .במצב זה כבר קשה או לא ניתן לשלוט בפלישה .דינמיקת ההשהיה
מטעה את מקבלי ההחלטות ,המסיקים שמין שייסד אוכלוסייה מחוץ לתחום תפוצתו הטבעי ולא
גרם בעיות סביבתיות – לא צפוי שיפלוש ואפשר להמשיך להשתמש בו (לגינון ,לייעור ,לעיצוב
נוף וכדומה).
	.גימדיניות הרשות היא שדילול וביעור מינים פולשים של חיות בר הם יעד בסיסי .יש לזכור שקל
וזול הרבה יותר לפקח על מין פולש כשרק פרטים מעטים ממנו הגיעו לטבע.
	.דיאף על פי שהן מינים זרים ,גם חיות בר שאינן מקומיות נחשבות חיות בר מוגנות על פי החוק
להגנת חיית הבר ,כל עוד אין טבען לחיות במחיצת אדם והן שייכות למחלקות היונקים ,הזוחלים,
העופות או הדו-חיים .מסיבה זו אסור לפגוע במינים פולשים של חיות בר או לצוד אותם ללא
היתר מראש.
	.וטשני מינים פולשים מוגדרים "מזיק" בתקנות הגנת חיית הבר:
■נוטריה
■עורב הודי

 8.3.6פגיעה בחיות בר מזיקות לחקלאות המוגדרות חיות ציד
על פי החוק להגנת חיית הבר חיית ציד היא "חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא ציד".
.אכאמור ,לפי התקנות להגנת חיית הבר חלק ממיני חיות הבר מסווג כחיות ציד .בעלי רישיונות
הציד רשאים לצוד חיות אלו בכפוף לחוק ולתקנות להגנת חיית הבר ולפי התנאים והכללים
הקבועים בהם לציד :עונת הציד ,אזורי הציד ,שיטות הציד והכמויות המותרות בציד.
.בעל פי התקנות כל חיות הציד הן עופות וכל העופות מוגדרים ערכי טבע מוגנים בחוק אחר.
לפיכך הרשות רשאית לתת היתר לפגיעה בחיית ציד כשיש צורך לפעול לשמירה על הטבע
(למשל במקום צמצום נזקי חיות הבר לחקלאות באמצעות הרעלות לא חוקיות ופגיעות חמורות
ובלתי מבוקרות בטבע).
.גכאשר נגרמים נזקים לחקלאות מחיית ציד ,על הפקח לנסות תחילה לפתור את הבעיה ללא
פגיעה בחיה ,למשל בעזרת מיגון ואמצעי הרתעה .אם הנזק קורה בעונת הציד ובאזור מותר
בציד ,הפקח יכול להפנות ציידים לאזור כדי שיצודו את חיות הציד המזיקות ,אבל רק לפי
השיטות המותרות לציידים ובכמויות המותרות.

 8.3.7מפעלים ראויים בממשק ציד
.אקבלת היתר צידה למי שאין בידו רישיון ציד מותנה ברישיון המונפק במפעל ראוי לשאת כלי
ירייה.
.בהרישיון לשאת נשק ממפעל ראוי יפקע כאשר פקע תוקף היתר הצידה המיוחד.
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9.9רשימת מקורות
9.1

דולב יעל ,המדריך לציד ,רשות הטבע והגנים1996 ,

9.2

דולב ,חובריו ,סניטציה – השפעת פסולת חקלאית על הטבע,
רשות הטבע והגנים חטיבת המדע2016 ,

9.3

ורבר מ .מנחם ,ספר הצייד ,תל אביב1974 ,

9.4

לוריא אבינועם (עורך) ,חיות בר ויבולים חקלאיים חיים בצוותא?!,
רשות הטבע והגנים,

9.5

נמצוב סיימון (ד"ר) ,הנחיות למתן היתרים לציד/פגיעה בחיות בר ,למניעת נזקים
לחקלאות ולממשק אוכלוסיות של מינים מתפרצים ופולשים ,רשות הטבע והגנים2009 ,

9.6

פרגסון פטר ,מדריך ליונקי ארצנו ,רשות הטבע והגנים,

9.7

שחטר ערן ,אריאלי גל ,פלד אלדד ,פיקוח ואכיפת חוק ברשות הטבע והגנים:
הנחיות מקצועיות לפיקוח ולאכיפה ,רשות הטבע והגנים2012 ,

9.8

שקדי ,נמצוב ,טבע וחקלאות ,רשות הטבע והגנים חטיבת המדע2016 ,

9.9

איגרת לצייד לעונת ציד  ,2018-2017רשות הטבע והגנים,
חטיבת הפיקוח והאכיפה2017 ,

9.10

חוברת לזיהוי ברווזים ,רשות הטבע והגנים2017 ,

9.11

מפות אזורי הציד – אתר רשות הטבע והגנים

9.12

מצגת ללימוד להסמכת בעל רישיון מיוחד ומ"מ בחברה פרטית מדינת ישראל,
המשרד לביטחון פנים ,האגף לרישוי כלי ירייה 2017

9.13

נייר הבהרה בנושא ציד וההיתרים על מרכיביהם ,רשות הטבע והגנים,
חטיבת הפיקוח והאכיפה2014 ,

9.14

חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח1998-

9.15

תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

9.16

חוק הגנת חיית הבר ,תשט"ו1955-

9.17

תקנות להגנת חיית הבר תשל"ו1976-

9.18

תקנות להגנת חיית הבר (תיקון) תשע"ז2017-

9.19

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד1994-

9.20

חוק כלי הירייה ,תש"ט1949-
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1010נספחים
10.1

טבלת נספחים

מספר

נספח

עמוד

א.

חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח 1998

קישור

ב.

תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) ,תשל”ט1979-

קישור

ג.
ד.

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(ערכי טבע מוגנים) ,התשס”ה
חוק הגנת חיית הבר ,תשט"ו1955-

קישור
קישור

ז.

תקנות להגנת חיית הבר ,תשל"ו1976-

קישור

ו.

תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) ,תשל”א1971-

קישור

ה.

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד1994-

קישור

ח.

חוק כלי הירייה ,תש"ט1949-

קישור

ט.

רישיון ציד – דוגמה
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י.

היתר ציד – דוגמה
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יא.

שאלות מבחן לדוגמה
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מצורפים הקישורים:
א .חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ”ח1998-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/parksOrgIl.pdf
ב .תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) ,תשל”א1971-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/barTakanot1971.pdf
ג .אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס”ה2-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/ganim2005.pdf
ד .תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) ,תשל”ט1979-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/takanot1979.pdf
ה .חוק להגנת חיית הבר ,תשט”ו1955-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/bar1955.pdf
ו .תקנות להגנת חיית הבר ,תשל”ו1976-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/barTakanot1976.pdf
ז .חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ”ד1994-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/ani1994.pdf
ח .חוק כלי היריה ,תש”ט1949-
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/LawAndEnforcement/Regulation/Weapon1949.pdf
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ט .רישיון ציד – דוגמה

י .היתר ציד – דוגמה
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1111נספח יא’ – שאלות מבחן לדוגמה
 .1מהו ממשק ציד?
.אממשק ציד הוא אמצעי להבטחת קיומן של אוכלוסיות חיות הבר בכלל ושל חיות הציד בפרט.
.בממשק ציד הוא רגע המפגש בין הצייד לצידה.
.גממשק ציד הוא זמן המעבר מעונת הציד לעונה האסורה בציד ,המוגדרת בתקנות.
.דהממשק בין רשויות הפיקוח לבין הציידים והמרכיבים הכלולים בממשק זה.

 .2כושר נשיאה של שטח הוא:
.אהיקף הציד האפשרי בשטח נתון באופן שלא יגרום להכחדת מינים.
.בהיחס שבין כמות הממטרים העונתית לבין כמות הצומח הגדל בשטח נתון.
.גהאיזון בין המרכיבים החיוניים לבעלי החיים בשטח נתון לבין החיות המנצלות אותם.
.דרמת היכולת של שטח נתון לשאת גידולים חקלאיים בזמן נתון.

 .3על פי החוק ,מהי חיית בר?
.איונק ,עוף ,זוחל או דו-חיים או כל חלק מהם או תולדה שלהם.
.בחיה חופשיה שאינה כלואה.
.גיונקים החיים בטבע.
.דב' ו-ג' נכונות.

 .4לפי התקנות ,מהו מספר השלווים המותר לצייד אחד לצוד ביום אחד בעונת הציד?
.א 5לכל היותר.
.באסור לצוד שלווים .שליו הוא חיה מוגנת.
.גאין הגבלה.
.ד 10לכל היותר.

 .5איזה תנאי מהתנאים הבאים אינו נחוץ לקבלת היתר צידה?
.אגיל .21
.בתושב ישראל.
.גאישור רפואי.
.דציון עובר במבחן רישוי ציד.

 .6מהו היתר ציד כללי?
.אהיתר שמופץ בפומבי לציבור הציידים ומתיר ציד של מין מסוים משיקולי ממשק.
.בהיתר קבוצתי מוגבל בזמן ובמקום ,הניתן לקבוצות ציידים הפועלות במשותף באזור נתון.
.גהיתר ציד בינלאומי הניתן לציידים בכפוף לתנאי האמנה הבינלאומית לציד.
.דהיתר פרטני מיוחד שמונפק על ידי פקח של רשות הטבע והגנים וניתן לצייד ברישיון או למורשה
מטעם מפעל ראוי.
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 .7מהו מין העוף שבתמונה?

.אקורא
.בחוגלה
.גשליו
.דחוברה

 .8מהי החיה שבתמונה?

.אחולד
.בנוטריה
.גקיפוד
.דדרבן

 .9צולל מצויץ הוא בעל חיים:

.אמוגן .אסור בציד.
.אאסור בציד בין התאריכים  1בפברואר ו 31-באוגוסט מדי שנה.
.אמותר בציד כל ימות השנה.
.אאינו מצוי בארצנו ולכן השאלה אינה רלוונטית.
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 .10ארנבת השדה היא בעל חיים:

.אמוגן .אסור בציד.
.במותר בציד בעונת הציד בלבד.
.גמותר בציד כל ימות השנה.
.דמין המוגדר "מזיק" ולכן הפגיעה בו מותרת ללא קשר לתקנות הגנת חיית הבר.

 .11מותר לצוד מרכב נוסע כאשר:
.אננקטות כל פעולות הבטיחות למניעת סיכון.
.במתבצע מרדף אחר חיה נמלטת במצבי ציד רכוב.
.גיש היתר מיוחד מרשות הטבע והגנים.
.דאסור בכל מקרה.

 .12איזו שיטת ציד מן השיטות הבאות אסורה?
.אהרעלה
.בסינוור
.גמלכודות
.אכל התשובות נכונות

 .13ברשותך היתר לגירוש שקנאים מבריכות הדגים ,בכמה שקנאים מותר לירות ביום?
.אב 10-לכל היותר בכל ציד.
.באסור לירות בשקנאים .ההיתר הוא לגירוש ולהטרדה בלבד.
.גאין מגבלה .מדובר במזיק לחקלאות.
.דב 5-לכל היותר ,לצורך הרתעת העופות האחרים.

 .14מהי הסיבה לנתינת היתר מיוחד לציד?
.אנזק לחקלאות.
.בחוסר איזון בין אוכלוסיות של חיות בר באזור אחד.
.גמניעת מחלות.
.דכל התשובות נכונות.
תשובות1 :א2 .ג3 .א4 .ג5 .ג6 .א7 .ב8 .ד9 .ב10 .א11 .ד12 .ד13 .ב14 .ד.

74

